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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya  
per al 2020
200-00011/12

RELACIÓ ORDENADA DE LES ESMENES PRESENTADES

Reg. 60524; 60532; 60533; 60536; 60537; 60539; 60540; 60541 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 05.03.2020

La Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, integrada per la presidenta, Te-
resa Pallarès Piqué, la vicepresidenta, Raquel Sans Guerra, i el secretari, Òscar 
Ordeig i Molist, reunida el dia 5 de març de 2020, a la vista del Projecte de llei  
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (tram. 200-00011/12) i de  
les esmenes presentades, ha acordat la següent relació ordenada de les esmenes, als 
efectes del que disposa l’article 134.2 del Reglament del Parlament.

La relació s’estructura en dues parts:
La primera inclou l’ordenació de les esmenes al text articulat d’acord amb l’es-

tructura per departaments proposada pels grups parlamentaris.
La segona inclou l’ordenació de les esmenes a l’estat de despeses d’acord amb les 

seccions pressupostàries que resulten de l’estructura orgànica del pressupost.

I. ESMENES AL TEXT ARTICULAT

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 60524)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 60532)

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 60533)

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 60536)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 60537 I 

60538)

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I PEL GP REPUBLICÀ (REG. 

60535 I 60539)

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 60540 I 60635)

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 60541)

PRESIDÈNCIA

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 45

Presidència
Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
1. La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d’un mà-

xim de 135.711.277,10 euros, amb la distribució següent:
a)  95.873.609,2 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0003/711, «Fons de 

cooperació local de Catalunya. Ajuntaments», s’han de distribuir entre els municipis.
[...]
(aquesta esmena resta vinculada a l’aprovació de l’esmena 38 del GP PSC-Units 

a l’estat de la despesa)
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’un incís a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 45

Presidència
Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
[...]
2. El reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens lo-

cals en els ingressos de la Generalitat s’ha de fer, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, amb l’ordre de prioritat següent:

a) Aran i comarques i àrees metropolitanes.
[...]

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 47

Presidència
Article 47. Fons de cooperació local de Catalunya, municipis
1. La partida PR 15 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de la Pre-

sidència, amb un import de 95.873.609,2 euros, finança:
a) La participació general, per a tots els municipis, amb un import de 92.757.716,9 

euros.
b) La participació addicional per als municipis de fins a 5.000 habitants, amb un 

import de 3.115.892,3 euros.
[...]
(aquesta esmena resta vinculada a l’aprovació de l’esmena 38 del GP PSC-Units 

a l’estat de la despesa)

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 47

Presidència
Article 47. Fons de cooperació local de Catalunya, municipis
[...]
2. La participació general, amb un import de 92.757.716,9 euros, es distribueix 

de la manera següent:
a) Al municipi de Barcelona, 3.432.035,53 euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya, 89.325.681,4 euros, que s’han de distri-

buir d’acord amb els criteris següents:
[...]
(aquesta esmena resta vinculada a l’aprovació de l’esmena 38 del GP PSC-Units 

a l’estat de la despesa)

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De modificació de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 48

Presidència
Article 48. Fons de cooperació local de Catalunya, Aran i comarques
1. La partida PR 15 D/460.0002/711 del pressupost del Departament de la Pre-

sidència finança:
[...]
c) La participació destinada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb 

la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i 
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els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb un import de 1.852.343,9 euros.

[...]
(aquesta esmena resta vinculada a l’aprovació de l’esmena 42 del GP PSC-Units 

a l’estat de la despesa)

Esmena 6
GP de Ciutadans (1)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per la reconstrucció dels Pilars 

del Benestar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per reconstruir els pilars de l’Estat 

del Benestar a Catalunya.

Esmena 7
GP de Ciutadans (2)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). Oficines dels expresidents
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà totes les oficines dels expresidents de la Generalitat, re-
gulada en la Llei 6/2003 de l’estatut dels expresidents de la Generalitat

Esmena 8
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). Comissionat Desplegament Autogovern
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà el Comissionat de Desplegament Autogovern, òrgan del 
departament de presidència, regulat en el Decret 20/2019 de reestructuració del De-
partament de la Presidència.

Esmena 9
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). Intracatalònia
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, extingirà la personalitat jurídica d’Intracatalònia.

Esmena 10
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). TVC Multimèdia
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, extingirà la personalitat jurídica de TVC Multimèdia.
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Esmena 11
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). A la creació d’un Fons per l’Institut Català de les 

Dones per programes de lluita contra la violencia machista.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a l’Institut Català de les 

Dones per destinar-ho a programes de lluita contra la violencia machista, i en par-
ticular s’haurà de:

– Combatre la violència masclista i prestar atenció integral d’assistència sanità-
ria, terapèutica, psicològica i d’inserció socio-laboral.

– Augmentar el número de places en recursos d’acollida i el número d’agents des-
tinats a casos de violència masclista.

– Reducció de les llistes d’espera a la dependència

Esmena 12
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons crear una Oficina per la Reduc-

ció de les Llistes d’Espera a la Dependència
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com finalitat crear una 

oficina per la reducció de les llistes d’espera a la dependència.

Esmena 13
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per reduir els copagaments en 

l’atenció a la discapacitat i la dependència
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat reduir els 

copagaments en l’atenció a la discapacitat i la dependència.

Esmena 14
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Presidència
Disposició Addicional (Nova). A la creació d’un Fons pel Consell Català de l’Es-

port pel foment de l’esport escolar i municipal
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a millorar les instal·lacions 

esportives de tot Catalunya, i en particular, es destinarà:
– Al finançament de l’equipació interior del Palau d’Esport de l’Anella Mediter-

rània de Tarragona, per enllestir la seva cessió a l’Ajuntament de Tarragona.
– A la construcció d’un Centre Esportiu Municipal al Poble Nou.
– A la remodelació del Centre Esportiu Municipal Besòs - Maresme.
– Ala instal·lació de gespa artificial als camps de futbol de la ciutat de Barcelona 

i al del CEM Mar Bella.
– A la creació d’instal·lacions esportives i lúdiques a Cerdanyola del Vallès.
– A la rehabilitació del Pavelló Esportiu Cobert de Terrassa
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Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De modificació de la lletra c) de l’article 45

Presidència
Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
[...]
c) 1.852.343,93 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons de 

cooperació local de Catalunya. Consells Comarcals«,» s’han de destinar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la proposta de la Comissió mixta de dis-
tribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Esmena 16
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació de la lletra c) de l’article 48

Presidència
Article 48. Fons de cooperació local de Catalunya, Aran i comarques
[...]
c) La participació destinada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb 

la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb un import d’1.852.343,93 euros.

Esmena 17
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (38)
D’addició d’una Disposció addicional quaranta-tres

Presidència
Quaranta-tres: Fons de lluita contra el despoblament.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons de lluita contra el 

despoblament amb número 840_9014. Cada departament disposarà d’una aplicació 
pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execució pressu-
postària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels fons i 
serà coordinada pel Departament de Presidència, competent en matèria d’ens locals.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la lluita contra el despoblament i l’obligació al respecte del con-
junt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció 
pressupostària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a dur a 
terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de lluita contra el despoblament com un dels pilars fonamentals de la socie-
tat i se’n coresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 18
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (40)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-cinc

Presidència
Quaranta-cinc. Fons per la defensa dels drets sexuals i reproductius.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons per la defensa dels 

drets sexuals i reproductius amb número 840_9016. Cada departament disposarà 
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d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. 
L’execució pressupostària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a 
l’objecte dels fons i serà coordinada pel Departament de la Presidència.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la defensa dels drets sexuals i reproductius i l’obligació al respec-
te del conjunt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit 
a la secció pressupostària que correspongui dels departaments que sigui neces-sari 
per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de defensa dels drets sexuals i reproductius com un dels pilars fonamentals 
de la societat i se’n corresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (47)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-dos

Presidència
Cinquanta-dos. Observatori de les Violències Masclistes.
Es crea l’observatori de les Violències Masclistes com a entitat de dret públic 

regida pel dret administratiu, la dependència orgànica del qual restarà adscrita al 
Departament de Presidència. La missió d’aquesta entitat serà:

– Facilitar l’assessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessaris 
per la lluita contra les violències masclistes.

– Controlar el compliment de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes 
i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista.

– Realitzar i impulsar campanyes institucional de sensibilització contra les agres-
sions sexuals i els assetjaments masclistes.

– Elaborar protocols de resposta institucional contra les agressions sexistes i els 
assetjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres educatius i 
els espais públics i d’oci.

– Elaborar informes regulars sobre la Violència Masclista.
– Elaborar un pla urgent contra els feminicidis.
El seu codi orgànic serà: A_PR_9994.

Esmena 20
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’article 45

Presidència

Article 45. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat
1. La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d’un mà-

xim de 129.061.277,10 euros, amb la distribució següent:
a) 86.315.972,98 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0003/711, «Fons 

de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments», s’han de distribuir entre els mu-
nicipis.

b) 40.530.756,86 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons 
de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals», s’han de distribuir entre 
l’Aran i les comarques excepte la de Barcelona.
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c) 1.852.343,93 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0002/711, «Fons 
de cooperació local de Catalunya. Consells Comarcals», s’han de destinar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la proposta de la Comissió mixta de dis-
tribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

d) 362.203,33 euros, consignats en la partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons de 
cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades», s’han de dis-
tribuir entre les entitats municipals descentralitzades.

2. El reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens lo-
cals en els ingressos de la Generalitat s’ha de fer, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, amb l’ordre de prioritat següent:

a) Aran i comarques.
b) Municipis amb un nombre d’habitants entre 1 i 1.000 habitants.
c) Municipis amb un nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000 habitants.
d) Municipis amb un nombre d’habitants entre 5.001 i 20.000 habitants.
e) Municipis amb un nombre d’habitants entre 20.001 i 50.000 habitants.
f) Municipis amb un nombre d’habitants per damunt de 50.000 habitants.
3. El Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2020 i d’anualitats ante-

riors no genera interessos de demora.

Esmena 21
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’article 47

Presidència
Article 47. Fons de cooperació local de Catalunya, municipis
1. La partida PR 15 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de la Pre-

sidència, amb un import de 86.315.972,98 euros
2. La participació es distribueix de la manera següent:
a) Al municipi de Barcelona, 3.179.052,29 euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya, 83.136.920,69 euros, que s’han de dis-

tribuir d’acord amb els criteris següents:
Primer. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a 

cada municipi, calculada d’acord amb la fórmula següent:
P = 25.940,29 + (H1 x 25,62) + (H2 x 10,09) + (H3 x 8,25) + (H4 x 4,91) +  

(H5 x 1,75)
En la qual:
P = participació del municipi
H1 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 1 i 1.000
H2 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 1.001 i 5.000
H3 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 5.001 i 20.000
H4 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 20.001 i 50.000
H5 = nombre d’habitants, quan el municipi en té més de 50.000
Segon. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.184.000,00 

euros distribuïts entre els municipis de menys de 50.000 habitants amb nuclis de 
població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, i de la manera següent: 
en proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels existents a l’enti-
tat capital de municipi, 2.592.000,00 euros, i en proporció a la població en nuclis 
fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli, 
2.592.000,00 euros.

Tercer. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quan-
titat fixa d’1.375.700,00 euros, dels quals 7.700,00 euros són per a cada capital i 
1.060.000,00 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la 
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capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció 
de la població que tenen.

Quart. Atenent la despesa per la gestió del territori, 1.914.999,80 euros repartits 
proporcionalment a la superfície de cada municipi.

3. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al padró 
d’habitants de l’any 2018.

Esmena 22
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’article 48

Presidència
Article 48. Fons de cooperació local de Catalunya, Aran i comarques
1. La partida PR 15 D/460.0002/711 del pressupost del Departament de la Pre-

sidència finança:
a) La participació general per a l’Aran i les comarques, excepte el Barcelonès, 

amb un import de 40.530.756,86 euros.
b) La participació destinada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb 

la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb un import d’1.852.343,93 euros.

2. D’acord amb el que disposa l’article 89.3 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del 
règim especial d’Aran, s’estableix un percentatge de participació general a favor de 
l’Aran d’un 1,86 %. El 98,14 % restant d’aquesta participació es distribueix entre les 
comarques, excepte el Barcelonès, tenint en compte que les dades de població són 
les referents al padró d’habitants de l’any 2018, d’acord amb els criteris següents:

a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca:
Primer. En funció de la població, agrupada per intervals, 810.208,00 euros per a 

les comarques amb una població superior a 75.000 habitants o una densitat de po-
blació superior a 100 habitants/km2, i 783.265,00 euros en els altres casos.

Segon. En funció de la població comarcal, 2.632.073,00 euros.
Tercer. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda 

comarcal, 2.632.073,00 euros.
b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.801.083,43 euros distribuïts 

en proporció directa a la superfície de cada comarca i 842.195,35 euros distribuïts 
en funció del nombre de municipis de cada comarca, i ponderant amb el factor 2 els 
municipis que tenen fins a 500 habitants, amb el factor 1,5 els que tenen entre 501 i 
2.000 habitants i amb el factor 1, la resta.

Esmena 23
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’article 49

Presidència
Article 49. Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descen-

tralitzades
La partida PR 15 D/460.0004/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. En-

titats municipals descentralitzades», dotada amb 362.203,33 euros, es distribueix 
entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la manera següent:

a) Una quantitat fixa, d’acord amb els trams de població següents, i tenint en 
compte que les dades de població són les corresponents al padró d’habitants de 
l’any 2012:

Primer. 3.037 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una po-
blació de 100 habitants o menys.



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 11 

Segon. 4.978 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una pobla-
ció d’entre 101 i 500 habitants.

Tercer. 7.828 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una pobla-
ció d’entre 501 i 1.000 habitants.

Quart. 10.815 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una po-
blació de més de 1.000 habitants.

b) La quantitat que resta es distribueix en proporció al nombre d’habitants de 
cada entitat municipal descentralitzada.

ECONOMIA I HISENDA

Esmena 24
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Oficina de Drets Civils i Polítics
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà l’Oficina de Drets Civils i Polítics, regulat en el Decret 
43/2019 de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda.

Esmena 25
GP de Ciutadans (11)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa d’em-

prenedoria, foment empresarial e I+D
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa d’emprene-

doria, de foment empresarial i investigació i desenvolupament (I+D)

Esmena 26
GP de Ciutadans (12)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa per 

l’acceleració de la devolució de la paga extra de 2014.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un un programa per l’ac-

celeració de la devolució de la paga extra de 2014.

Esmena 27
GP de Ciutadans (12 bis)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa de 

complement salarial per menors de 30 anys.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa de comple-

ment salarial per menors de 30 anys.
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Esmena 28
GP de Ciutadans (13)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa de pre-

venció de la ludopatia
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa de prevenció 

de la ludopatia.

Esmena 29
GP de Ciutadans (14)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la lluita contra el frau en la 

contratació pública, contra la corrupció i el frau fiscal.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons contra el frau fiscal en la contratació 

pública contra la corrupció i el frau fiscal.

Esmena 30
GP de Ciutadans (15)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per un programa d’auditoria 

integral i independent de la gestió i de la despesa pública de la Generalitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per un programa d’auditoria integral 

i independent de la gestió i de la despesa pública de la Generalitat.

Esmena 31
GP de Ciutadans (16)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Economia i Hisenda
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’avaluació de les polítiques 

públiques, per la transparencia i la simplificació administrativa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’avaluació de les polítiques pú-

bliques, per la transparencia i la simplificació administrativa.

Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
De supressió i addició del punt 1e) de l’article 37

Economia i Hisenda
e) S’autoritza el Govern Ple del Parlament perquè, a proposta del conseller o 

consellera competent en matèria de finances públiques, pugui incrementar l’endeu-
tament de la Generalitat autoritzat per la lletra a en els imports que derivin de les 
assumpcions dels passius financers d’entitats del sector públic o d’associacions pu-
blicoprivades que consoliden llur deute amb el de la Generalitat com a conseqüència 
dels processos de racionalització del sector públic o d’optimització de la despesa.
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Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió de l’article 12.1 apartat e)

Economia i Hisenda
e) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aporta-

cions nominatives a entitats de fora del sector públic.

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició d’un nou punt a l’article 12

Economia i Hisenda
3bis. Correspon al Ple del Parlament autoritzar:
a) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aporta-

cions nominatives a entitats de fora del sector públic.

Esmena 35
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió del punt 1 de l’article 13

Economia i Hisenda
1. El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de fi-

nances públiques, i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses, pot acor-
dar la retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits de despeses no vin-
culats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l’article 7, i 
també qualsevol altra mesura que consideri adequada per a complir l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària.

Esmena 36
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De modificació i supressió del punt 1 de l’article 14

Economia i Hisenda
1. Les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat parti-

cipa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en llur capital o en la designa-
ció de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans de govern, de les 
entitats adscrites o a favor de les entitats que, sense complir aquestes condicions, 
es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les nor-
mes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), es poden aplicar excepcionalment a 
la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors, amb l’acord previ del Govern Ple 
del Parlament.

Esmena 37
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
De supressió del punt 3 de l’article 14

Economia i Hisenda
3. Per tal de garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, el departament competent en matèria de finances pot acor-
dar les mesures d’ajust pressupostari necessàries a les entitats.
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Esmena 38
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De supressió del punt 3 de l’article 16

Economia i Hisenda
3. El romanent de crèdit que hi pugui haver al final de cada exercici anual en el 

Fons de contingència no es pot incorporar a exercicis posteriors.

Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
De supressió de l’article 18

Economia i Hisenda
Article 18. Limitació de l’augment de la despesa
1. Durant l’exercici del 2020, el Govern i tots els titulars de centres de despesa 

estan obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti 
creixement de la despesa pública pressupostada si no proposen, alhora, els recursos 
addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l’especificació 
pressupostària corresponent. Les resolucions i els acords que s’adoptin en incompli-
ment d’aquest precepte són nuls de ple dret.

2. La Intervenció General ha de vetllar pel compliment del que disposa l’apartat 
1 en el marc de l’activitat de control de què és competent com a òrgan de control 
intern de la Generalitat. La Intervenció pot establir controls transversals sobre el 
compliment d’aquesta disposició d’acord amb el que estableixi el Pla anual d’actua-
cions de control.

3. Independentment del que estableix l’apartat 2, si en qualsevol moment els òr-
gans fiscalitzadors, en exercici de llurs competències, tenen coneixement de l’adop-
ció d’iniciatives que incompleixen el que estableix aquest article, ho han de co-
municar al departament competent en matèria de finances públiques, el qual ha 
de determinar les mesures corresponents a l’efecte de donar compliment a aquesta 
disposició.

4. Durant l’exercici del 2020, el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol ini-
ciativa legislativa que com-porti creixement de la despesa pública pressupostada si 
no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris.

Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De supressió del punt 2.d) de l’article 20

Economia i Hisenda
d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l’informe 

previ del departament competent en matèria de finances públiques.

Esmena 41
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació i supressió del punt 2 de l’article 21

Economia i Hisenda
2. El compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de 

l’Administració general de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i el 
CatSalut han de ser autoritzats pel Govern Ple del Parlament, a proposta del conse-
ller o consellera competent en matèria de finances públiques.
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Esmena 42
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició al punt 3 de l’article 21

Economia i Hisenda
3. Els departaments, les entitats autònomes administratives i el Servei Català de 

la Salut han d’acreditar la disponibilitat en els seus pressupostos futurs, calculada 
aquesta com la diferència entre el crèdit pressupostari previst per a l’exercici corrent 
incrementat d’acord amb la regla de despesa i l’escenari de despesa tendencial que 
té en compte els compromisos pluriennals, les despeses recurrents i les previsions 
de compromisos derivats de normes d’obligat compliment. No es tramitaran les sol-
licituds d’autorització de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs que 
no acreditin que s’ajusten a la disponibilitat de crèdit en els termes referits, llevat 
que es proposin noves fonts de finançament, la revisió dels compromisos adquirits 
o qualsevol altra proposta que compensi el nou compromís, amb l’excepció d’aque-
lles despeses relacionades amb la garantia de drets essencials pel desenvolupament 
de la vida.

Esmena 43
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
De supressió i addició del punt 1b) de l’article 37

Economia i Hisenda
b) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a es pot augmentar 

amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es classifi-
quen en el sector d’administracions públiques, d’acord amb les normes del Sistema 
Europeu de Comptes, pel mateix import que s’amortitzi, per a optimitzar la càrrega 
financera global de satisfer els drets i necessitats de la ciutadania.

Esmena 44
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
De supressió del punt 6 de l’article 37

Economia i Hisenda
6. Els límits que estableix aquest article resten revisats i augmentats pels im-

ports que derivin de modificacions en el tractament en comptabilitat nacional d’ope-
racions de deute comercial, o dels programes vigents o els que s’aprovin en aplica-
ció de la normativa d’estabilitat pressupostària, i també pels imports que es puguin 
concertar en virtut dels mecanismes de liquiditat que instrumenti l’Administració 
general de l’Estat.

Esmena 45
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
De supressió del punt 3 de l’article 39

Economia i Hisenda
3. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels 

avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura 
de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o 
afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir al seu dia l’Institut 
Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.
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Esmena 46
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
De supressió del punt 7 de l’article 39

Economia i Hisenda
7. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del 

contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per 
tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del gran premi 
de la Fórmula 1 per a l’any 2020. Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dò-
lars americans.

Esmena 47
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
De supressió del punt 11 de l’article 39

Economia i Hisenda
11. S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 

a prestar l’aval, durant l’exercici 2020, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matricula univer-
sitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros.

Esmena 48
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
D’addició d’una Disposició addicional 28

Economia i Hisenda
Vint-i-vuit. Fons estructurals de reversió de la privatització de serveis públics.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons estructurals de rever-

sió de la privatització de serveis públics amb número 840_9001. Cada departament 
disposarà d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta 
finalitat. Aquests fons seran coordinats pel departament competent en matèria d’eco-
nomia i els diferents departaments podran fer-ne ús única-ment si és per l’objecte 
del fons.

2. Aquests fons resten afectats a les despeses directament relacionades amb el 
rescabalament provisional de totes aquelles estructures econòmiques i ad-ministra-
tives necessàries per a l’assumpció de la provisió pública d’aquests serveis un cop 
closos els terminis dels contractes d’adjudicació vigents.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de rescabalament de les privatitzacions dels serveis públics com un dels 
pilars fonamentals de l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidàri-
ament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 49
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-dos

Economia i Hisenda
Trenta-dos. Fons especials de lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons especials de llui-

ta contra la corrupció i l’evasió fiscal amb número 840_9005. Cada departament 
disposarà d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta 
finalitat. Aquests fons seran coordinats pel departament competent en matèria d’eco-
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nomia i els diferents departaments podran fer-ne ús únicament si és per l’objecte del 
fons.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament re-
lacionades amb la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal i l’obligació al respecte 
del conjunt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la 
secció pressupostària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a 
dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal com un dels pilars fonamentals 
de l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidària-ment.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 50
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-tres

Economia i Hisenda
Trenta-tres. Observatori en defensa dels serveis públics.
Es crea l’observatori en defensa dels serveis públics com a entitat de dret públic 

regida pel dret administratiu, la dependència orgànica del qual restarà adscrita a la 
Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 
La missió d’aquesta entitat serà:

a. Facilitar l’assessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessari 
als ajuntaments en els processos d’internalització de serveis públics.

b. Controlar el compliment dels contractes per part de les empreses concessionà-
ries i garantir el correcte desenvolupament de l’exercici de les potestats de direcció, 
inspecció i sanció que tenen l’obligació d’exercir els poders adjudicadors.

c. Elaborar un pla d’internalitzacions dels serveis públics externalitzats per la 
Generalitat de Catalunya.

El seu codi orgànic serà; «A EC 9997».

Esmena 51
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (46)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-u

Economia i Hisenda
Cinquanta-u. Banca Pública de Catalunya
Es crea la Banca Pública de Catalunya com a entitat de dret públic i regida pel 

dret administratiu, la dependència orgànica del qual restarà adscrita al Gabinet de 
la Conselleria i Secretaria General del/la titular de Economia i Finances. La missió 
d’aquesta entitat serà proveir serveis bancaris des d’un organisme de titularitat pú-
blica. El seu codi orgànic serà el: M_EC_9993.

Esmena 52
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (51)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-set

Economia i Hisenda
Cinquanta-set. Redistribució i proporcionalitat en les retribucions dels alts càr-

recs i els treballadors eventuals
De cara a l’exercici 2020 s’aplicarà una reducció del 19% de les retribucions 

complementàries dels alts càrrecs i del personal eventual de la Generalitat de Ca-
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talunya en relació a les retribucions complementàries vigents. La diferència anirà 
destinada als Fons estructurals de cohesió social i per a la garantia d’ingressos.

Esmena 53
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (53)
De modificació del punt 1 de l’article 25

Economia i Hisenda
Article 25. Retribucions del personal
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2020, les retribucions íntegres del personal 

inclòs a l’article 24 no poden experimentar un increment global superior al 2 % res-
pecte de les vigents el 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur antiguitat. 
A aquests efectes en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 % vinculat a l’evo-
lució del PIB i el 0,25% addiciona addicional de la massa salarial de l’article 1.5 de 
Decret Llei 3/2019 corresponent a l’any 2019 en considerarà en còmput anual. Per al 
personal laboral aquest precepte s’ha d’aplicar a la massa salarial en els termes que 
estableix l’article 28.1 i 2.

[...]

Esmena 54
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (54)
De supressió al punt 3 de l’article 25

Economia i Hisenda
Article 25. Retribucions del personal
[...]
3. A més es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30 % de la massa 

salarial per, entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de 
treball amb funcions equiparables, la homologació de complements de destinació o 
l’aportació a plans de pensions.

[...]

Esmena 55
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (55)
De supressió del punt 9 de l’article 25

Economia i Hisenda
Article 25. Retribucions del personal
[...]
9. A l’exercici del 2020, no es poden reconèixer percepcions derivades dels siste-

mes d’ajuts per a menjar del personal.
[...]

Esmena 56
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (56)
De supressió del punt 10 de l’article 25

Economia i Hisenda
Article 25. Retribucions del personal
[...]
10. D’acord amb els articles 32 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bà-

sic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, i 
ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que comporten la necessitat de 
redimensionar la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i pac-
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tes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i també els con-
venis col·lectius i els acords signats en l’àmbit de personal laboral inclòs dins l’àmbit 
d’aplicació de l’article 24 que contradiguin el que disposa aquesta llei.

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (57)
D’addició al punt 4 de l’article 28

Economia i Hisenda
Article 28. Retribucions del personal laboral
[...]
4. Les retribucions del personal al servei de les entitats a què fa referència l’arti-

cle 24.b, f, g, h i i han d’homogeneïtzar-se amb les dels llocs equivalents a l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, i la negociació col·lectiva ha de prendre la referèn-
cia a les condicions del personal laboral previstes al Conveni únic.

S’excepciona de l’àmbit d’aplicació del paràgraf anterior el personal al servei 
dels ocupadors que fa referència l’article 24.b, f, g, h i i del sector de salut que han 
d’homogeneïtzar-se amb les dels llocs equivalents de l’Institut Català de la Salut, 
havent de prendre la negociació col·lectiva la referència de les condicions del per-
sonal estatutari previstes al II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat del personal 
estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Esmena 58
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (58)
D’addició a l’article 32

Economia i Hisenda
Article 32. Oferta d’ocupació pública per al 2020 i contractació de personal fix
En l’exercici del 2020, les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió 

similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de confor-
mitat amb les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin. Correspon al Govern 
autoritzar l’acumulació de la taxa de reposició entre sectors i col·lectius així com la 
cessió entre les entitats del sector públic.

S’exceptua del que estableix el paràgraf anterior:
a. La incorporació de treballadors i treballadores que pugui derivar-se de l’exe-

cució de processos selectius corresponents a Ofertes d’Ocupació Pública d’anys an-
teriors.

b. Les ofertes d’ocupació pública derivades de la taxa de reposició addicional 
autoritzada per l’article 19.9 de la Llei 6/2018, les ofertes de la qual han d’apro-
var-se i publicar-se en el respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 a 2020.

Esmena 59
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (59)
De supressió del punt 3 de l’article 33

Economia i Hisenda
Article 33. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici del 

2020
[...]
3. S’habilita el Govern perquè fixi les limitacions i els controls al nomenament 

de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, i també a la contractació de 
personal laboral temporal amb excepció de les contractacions resultants de progra-
mes de foment competitius en el cas d’universitats i recerca, i a les contractacions 
temporals finançades íntegrament mitjançant recursos externs finalistes aliens al 
pressupost de la Generalitat.



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 20

Esmena 60
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (68)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-nou

Economia i Hisenda
Cinquanta-nou. Els treballadors i les treballadores als quals en base al De-

cret-Llei 3/2010 se’ls va descomptar retribucions i encara no les perceben veuran 
com amb el següent acord laboral, modificació retributiva o conveni col·lectiu re-
cuperaran la referida quantia. Al respecte el Govern de la Generalitat farà dotació 
pressupostària per fer trasllat als ocupadors d’aquests treballadors i treballadores. 
Aquestes aportacions econòmiques tenen caràcter finalístic i únicament es poden 
destinar a la recuperació de les retribucions descomptades.

La recuperació es farà amb data d’efectes 1 de de gener de 2020.

Esmena 61
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (73)
D’addició d’una Disposició addicional seixanta-quatre

Economia i Hisenda
Seixanta-quatre. Es deroga la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 

Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc.

Esmena 62
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
De supressió a l’apartat 3 de l’article 8,

Economia i Hisenda
[...] que estableix l’apartat 1.
3. En cap cas les transferències poden crear crèdits destinats a subvencions no-

minatives, llevat de les destinades a entitats participades per la Generalitat.
4. Les transferències de crèdit [...].

Esmena 63
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
De modificació i addició de l’apartat 3 de l’article 18,

Economia i Hisenda
3. Independentment del que estableix l’apartat 2, si en qualsevol moment els òr-

gans fiscalitzadors, en exercici de llurs competències, tenen coneixement de l’adop-
ció d’iniciatives que incompleixen el que estableix aquest article, ho han de comu-
nicar a la Intervenció General i al departament competent en matèria de finances 
públiques, els quals han de determinar les mesures corresponents a l’efecte de donar 
compliment a aquesta disposició.

Esmena 64
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 18,

Economia i Hisenda
4. Durant l’exercici del 2020, el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol ini-

ciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si 
no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris, llevat que la iniciativa 
legislativa, de forma expressa, posposi els efectes pressupostaris a un altre exercici.
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Esmena 65
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió de la disposició addicional vint-i-setena,

Economia i Hisenda
Disposició addicional 27. Salari mínim de referència a Catalunya
1. El Govern, abans de finalitzar l’exercici 2020, quantificarà els recursos addi-

cionals que són necessaris per a la implementació del salari mínim de referència 
a Catalunya en tots els àmbits d’actuació directa de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’informe presentat pel Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda el 17 de desembre de 2019. Aquests àmbits inclouen l’adaptació de 
l’escala retributiva del conjunt dels seus treballadors públics, l’eventual introducció 
de clàusules salarials en la seva contractació externa així com l’ajust de tarifes o mò-
duls en els serveis que té concertats a tercers.

2. Aquesta quantificació també anirà acompanyada d’una proposta de calendarit-
zació per la seva incorporació efectiva als pressupostos de la Generalitat.

ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

Esmena 66
GP de Ciutadans (17)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Diplocat
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, es retirarà del Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pú-
blica de Catalunya.

Esmena 67
GP de Ciutadans (18)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern al Regne Unitat i Irlanda
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda, regu-
lada en el Decret 200/2019 de creació de la Delegació del Govern al Regne Unit i 
Irlanda.

Esmena 68
GP de Ciutadans (19)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Alemanya
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Alemanya, regulada en el De-
cret 202/2019 de creació de la Delegació del Govern a Alemanya.
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Esmena 69
GP de Ciutadans (20)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern als Estats d’Units d’Amè-

rica
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern als Estats Units regulada en el 
Decret 205/20019 de creació de la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica.

Esmena 70
GP de Ciutadans (21)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Itàlia
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Itàlia, regulada en el Decret 
204-2019 de creació de la Delegació de Govern a Italià.

Esmena 71
GP de Ciutadans (22)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Suïssa
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Suïssa, regulada en el Decret 
201/2019 de creació de la Delegació del Govern a Suïssa.

Esmena 72
GP de Ciutadans (23)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a França
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a França, regulada en el De-
cret 203/2019 de creació de la delegació del Govern a França.

Esmena 73
GP de Ciutadans (24)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern als Balcans
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern als Balcans, regulada en el De-
cret 242/2018 de creació de la Delegació del Govern als Balcans.

Esmena 74
GP de Ciutadans (25)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Països Bàltics
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El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Països Bàltics, regulada en el 
Decret 243/2018 de creació de la Delegació del Govern a Països Bàltics.

Esmena 75
GP de Ciutadans (26)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Europa Central
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Europa Central, regulada en 
el Decret 244/2018 de creació de la Delegació del Govern a Europa Central.

Esmena 76
GP de Ciutadans (27)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Països Nòrdics
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Països Nòrdics, regulada en 
el Decret 245/2018 de creació de la Delegació del Govern a Països Nòrdics.

Esmena 77
GP de Ciutadans (28)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Portugal
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Portugal, regulada en el De-
cret 105/2015 de creació de la Delegació del Govern a Portugal.

Esmena 78
GP de Ciutadans (29)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Argentina
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Argentina regulat en el De-
cret 14/2020 de creació de la Delegació del Govern a Argentina.

Esmena 79
GP de Ciutadans (30)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Mèxic
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Mèxic, regulada en el Decret 
16/2020 de creació de la Delegació del Govern a Mèxic.
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Esmena 80
GP de Ciutadans (31)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Delegació del Govern a Tunísia
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà la Delegació del Govern a Tunísia, regulada en el De-
cret 15/2020 de creació de la Delegació del Govern a Tunísia.

Esmena 81
GP de Ciutadans (32)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Centre d’Estudis de Temes Contemporanis
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, regulat en 
el Decret 83/2019 de reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència.

Esmena 82
GP de Ciutadans (33)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la Comissió 

de Garantía del Dret d’Accés a la Informació Pública
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la Comissió de 

Garantía del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Esmena 83
GP de Ciutadans (34)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Consorci Casa d’Àsia
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel Consorci Casa d’Àsia.

Esmena 84
GP de Ciutadans (35)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la Fundació CIDOB
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la Fundació CIDOB

Esmena 85
GP de Ciutadans (36)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel restabliment de la Universi-

tat de las Nacions Unides per la Globalització, la Cultura i la Movilitat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel restabliment de la Universitat de 

las Nacions Unides per la Globalització, la Cultura i la Movilitat.
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Esmena 86
GP de Ciutadans (37)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Consell Català del Movi-

ment Europeu
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel Consell Català del Moviment 

Europeu

Esmena 87
GP de Ciutadans (38)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’Agència Catalana de Co-

operació al Desenvolupament
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’Agència Catalana de Cooope-

ració al Desenvolupament.

Esmena 88
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-sis

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Trenta-sis. Fons d’ajuda a la cooperació i la solidaritat internacionalista
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons d’ajuda a la coope-

ració i la solidaritat internacionalista amb número 840_9010. Cada departament 
disposarà d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta 
finalitat. L’execució pressupostària de la despesa serà finalista, només es podrà des-
tinar a l’objecte dels fons i serà coordinada pel Departament competent en matèria 
de relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament 
relacionades amb la cobertura de la política pública de cooperació al desenvolupa-
ment i la solidaritat i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració catalana. 
Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que cor-respongui 
dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de cooperació i solidaritat com un dels pilars fonamentals de la societat i 
se’n coresponsabilitzaran solidària-ment.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

INTERIOR

Esmena 89
GP de Ciutadans (325)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons per la implantació de la Segona Ac-

tivitat en el Cos de Mossos d’Esquadra
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la implantació de la Segona Ac-

tivitat en el Cos de Mossos d’Esquadra.
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– Fons pel retorn de les hores extres en el Cos de Mossos d’Esquadra i Cos de 
Bombers de la Generalitat

Esmena 90
GP de Ciutadans (326)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons pel retorn de les hores extres en el 

Cos de Mossos d’Esquadra
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel retorn de les hores extres en el 

Cos de Mossos d’Esquadra

Esmena 91
GP de Ciutadans (327)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons pel retorn de les hores extres en el 

Cos Bombers de la Generalitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel retorn de les hores extres en el 

Cos de Bombres de la Generalitat

Esmena 92
GP de Ciutadans (328)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de la plantilla d’aten-

ció telefònica del CAGTU 112
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de la plantilla d’aten-

ció telefònica del CAGTU 112

Esmena 93
GP de Ciutadans (329)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons per la dignificació i millora dels ve-

hicles de serveis dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la dignificació i millora dels ve-

hicles de serveis dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra

Esmena 94
GP de Ciutadans (330)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons per la dignificació i millora dels ve-

hicles de serveis dels agents del Cos de Bombers de la Generalitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la dignificació i millora dels ve-

hicles de serveis dels agents del Cos de Bombers de la Generalitat
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Esmena 95
GP de Ciutadans (331)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons pel vestuari dels agents de trànsit del 

Cos de Mossos d’Esquadra
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel vestuari dels agents de trànsit del 

Cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 96
GP de Ciutadans (332)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Dotació per millorar les condicions laborals del Cos de 

Mossos d’Esquadra.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els equi-
paments i recursos de personal al Cos Mossos d’Esquadra

Esmena 97
GP de Ciutadans (333)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Dotació per millorar les condicions laborals del Cos de 

Bombers de la Generalitat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els equi-
paments i recursos de personal al Cos de Bombers de la Generalitat

Esmena 98
GP de Ciutadans (334)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sar-
rià– Sant Gervasi.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sar-
rià-Sant Gervasi, al solar situat al carrer Quatre Camins 16 de Barcelona.

Esmena 99
GP de Ciutadans (335)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, reformant un edifici preexistent, situat entre els carrers Àvila 146 i Badajoz, 
151-153 de Barcelona.
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Esmena 100
GP de Ciutadans (336)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

al districte de Ciutat Vella de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Esmena 101
GP de Ciutadans (337)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Santa Eulàlia de Ronçana.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Santa Eulàlia 
de Ronçana.

Esmena 102
GP de Ciutadans (338)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Mataró
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Mataró

Esmena 103
GP de Ciutadans (339)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir mes recursos econòmics i personals en el Cos 
de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 104
GP de Ciutadans (340)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a les Franqueses del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix les Franqueses 
del Vallès.
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Esmena 105
GP de Ciutadans (341)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sant Joan de Vilatorrada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Sant Joan de Vi-
latorrada.

Esmena 106
GP de Ciutadans (342)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell.

Esmena 107
GP de Ciutadans (343)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Montcada i Reixac
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Montcada i Reixac.

Esmena 108
GP de Ciutadans (344)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sant Pere de Ribes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir mes recursos econòmics i personals en el 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Sant Pere de Ribes.

Esmena 109
GP de Ciutadans (345)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Esplugues de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial d’Esplugues de Llobregat.
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Esmena 110
GP de Ciutadans (346)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sitges
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Sitges.

Esmena 111
GP de Ciutadans (347)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Begues
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Begues

Esmena 112
GP de Ciutadans (348)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Gelida
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Gelida.

Esmena 113
GP de Ciutadans (349)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sant Vicenç dels Horts
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Vicenç dels Horts.

Esmena 114
GP de Ciutadans (350)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Corbera de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Corbera de Llobregat
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Esmena 115
GP de Ciutadans (351)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Santa Coloma de Gramenet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 116
GP de Ciutadans (352)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

al Prat del Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial del Prat del Llobregat.

Esmena 117
GP de Ciutadans (353)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Castelló d’Empúries
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Castelló d’Em-
púries.

Esmena 118
GP de Ciutadans (354)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Vilassar de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Vilassar de Mar.

Esmena 119
GP de Ciutadans (355)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Salt
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Salt.
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Esmena 120
GP de Ciutadans (356)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Girona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Girona.

Esmena 121
GP de Ciutadans (357)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Premià de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Premià de Mar

Esmena 122
GP de Ciutadans (358)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Arenys de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial d’Arenys de Mar.

Esmena 123
GP de Ciutadans (359)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Santa Susanna
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Santa Susanna.

Esmena 124
GP de Ciutadans (360)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Tordera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Tordera
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Esmena 125
GP de Ciutadans (361)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Calella
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Calella

Esmena 126
GP de Ciutadans (362)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sant Feliu de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu de Llobregat

Esmena 127
GP de Ciutadans (363)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Tarragona

Esmena 128
GP de Ciutadans (364)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Caldes de Malavella
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Caldes de Ma-
lavella.

Esmena 129
GP de Ciutadans (365)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Tossa de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Tossa de Mar.
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Esmena 130
GP de Ciutadans (366)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Vilafant
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Vilafant.

Esmena 131
GP de Ciutadans (367)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Figueres
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Figueres, per tal que es 
puguin desplegar més operatius en el sector oest de Figueres, sobretot per a fer front 
a la problemàtica social i la inseguretat del barri de Sant Joan i barris colindants.

Esmena 132
GP de Ciutadans (368)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a la comarca de l’Alt Empordà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals en el Cos 
de Mossos d’Esquadra a la comarca de l’Alt Empordà.

Esmena 133
GP de Ciutadans (369)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Alella
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Alella.

Esmena 134
GP de Ciutadans (370)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Palau-solità i Plegamans
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per 
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al Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Palau-solità i 
Plegamans.

Esmena 135
GP de Ciutadans (371)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Banyoles
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Banyoles.

Esmena 136
GP de Ciutadans (372)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Gavà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Gavà.

Esmena 137
GP de Ciutadans (373)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Sant Cugat del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Sant Cugat del Vallès.

Esmena 138
GP de Ciutadans (374)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Cerdanyola
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial que cobreix Cerdanyola.

Esmena 139
GP de Ciutadans (375)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a la provincia de Lleida
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 
de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a tota la província de Lleida

Esmena 140
GP de Ciutadans (376)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a Roses
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per all 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Roses

Esmena 141
GP de Ciutadans (377)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Mossos d’Esquadra 

a la Jonquera.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics i personals per al 
Cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de la Jonquera

– Fons per la dignificació i millora de les instal·lacions del Cos de Bombers

Esmena 142
GP de Ciutadans (378)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Tar-
ragona.

Esmena 143
GP de Ciutadans (379)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la do-

tació de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar 
els equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a 
Sabadell.
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Esmena 144
GP de Ciutadans (380)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció d’un parc de 

bombers a Almacelles.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la construcció d’un parc de bom-

bers a Almacelles.

Esmena 145
GP de Ciutadans (381)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Tremp
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir mes recursos econòmics per millorar els equi-
paments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Tremp.

Esmena 146
GP de Ciutadans (382)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a tota 
la província de Lleida.

Esmena 147
GP de Ciutadans (383)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Girona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els equi-
paments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Girona.

Esmena 148
GP de Ciutadans (384)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Tossa de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Tossa 
de Mar.
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Esmena 149
GP de Ciutadans (385)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Cerdanyola
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Cer-
danyola.

Esmena 150
GP de Ciutadans (386)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Santa Coloma de Gramenet.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Santa 
Coloma de Gramenet.

Esmena 151
GP de Ciutadans (387)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Sabadell.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dotació 

de finançament necessari per garantir més recursos econòmics per millorar els equi-
paments i recursos de personal per al Cos de Bombers de la Generalitat a Sabadell.

Esmena 152
GP de Ciutadans (388)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interior
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Cos de Bombers de la Ge-

neralitat a Santa Eulàlia de Ronçana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu la dota-

ció de finançament necessari per garantir mes recursos econòmics per millorar els 
equipaments i recursos de personal en el Cos de Bombers de la Generalitat a Santa 
Eulàlia de Ronçana.

Esmena 153
GP de Ciutadans (389)
D’addició d’una nova Disposició Final (nova).

Interior
Disposició Final (Nova). Creació d’un Fons per un parc de bombers al Baix Llo-

bregat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar de finançament la crea-

ció d’un parc de bombers al Baix Llobregat, que doni servei als municipis de 
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Vallirana, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i Torrelles de 
Llobregat.

Esmena 154
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (50)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-sis

Interior
Cinquanta-sis. Transparència en matèria de política de seguretat i d’investigació 

criminal
El Departament d’Interior en el termini de 30 dies de l’aprovació d’aquesta llei 

farà públiques les dades relatives a la desagregació de les aplicacions pressupostà-
ries de tal manera que sigui possible conèixer el número d’efectius que la Generali-
tat de Catalunya destina a cadascuna de les Unitats Operatives del com de Mossos 
d’Esquadra així com el detall en relació a les unitats d’investigació de la tipologia 
delictiva investigada.

EDUCACIÓ

Esmena 155
GP de Ciutadans (39)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la creació de l’oficina d’en-

senyament d’anglès pels docents.
A la creació d’un Fons per la creació de l’oficina d’ensenyament d’angles pels 

docents.

Esmena 156
GP de Ciutadans (40)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’eliminació de barracots i 

construcció i rehabilitació de centres docents a la ciutat de Barcelona.
A la creació d’un Fons per l’eliminació de barracots i construcció i rehabilitació 

de centres docents a la ciutat de Barcelona.

Esmena 157
GP de Ciutadans (41)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la supressió 

de tots els barracons existents a l’actualitat i la construcció dels centres educatius 
que els substitueixin

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la supressió de 
tots els barracons existents a l’actualitat i la construcció dels centres educatius que 
els substitueixin.
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Esmena 158
GP de Ciutadans (42)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la supressió 

de tots els barracons existents a l’actualitat i la construcció dels centres educatius 
que els substitueixin

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la supressió de 
tots els barracons existents a l’actualitat i la construcció dels centres educatius que 
els substitueixi i en concret de l’escola Mar Nova de Premià de Mar (Barcelona)

Esmena 159
GP de Ciutadans (43)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Institut Vallcarca (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l ’equipament educatiu de l’Institut Vallcarca. (Barcelona)

Esmena 160
GP de Ciutadans (44)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Institut Angeleta Fer-
rer. (Barcelona)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de 
construcció o rehabilitació de l ’equipament educatiu de l’Institut Angeleta Ferrer. 
(Barcelona)

Esmena 161
GP de Ciutadans (45)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Escola l’Univers (Bar-
celona)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció o rehabilitació de l ’equipament educatiu de l’Escola l’Univers. (Barcelona)

Esmena 162
GP de Ciutadans (46)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’habilita-

ció d’una ubicació definitiva de l’Escola Entença, del barri de la Nova Esquerra de 
l’Eixample (Barcelona).

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar l’habilitació d’una ubi-
cació definitiva de l’Escola Entença, del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample 
(Barcelona).
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Esmena 163
GP de Ciutadans (47)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació de l’Escola Torrent d’en Melis (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la rehabilitació de l’Es-

cola Torrent d’en Melis (Barcelona).

Esmena 164
GP de Ciutadans (48)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació de l’Institut Vall d’Hebron (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la rehabilitació de l’Ins-

titut Vall d’Hebron (Barcelona).

Esmena 165
GP de Ciutadans (49)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova)
A la creació d’un Fons per l’eliminació de barracots i construcció i rehabilitació 

de centres docents a Lleida, Tarragona i Girona.

Esmena 166
GP de Ciutadans (50)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’escola El Martinet de Ripollet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l’escola El Martinet de Ripollet.

Esmena 167
GP de Ciutadans (51)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Els Pinetons de Ripollet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l’Escola Els Pinetons de Ripollet.

Esmena 168
GP de Ciutadans (52)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’una nova escola a Santa Susanna
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció d’una nova escola a Santa Susanna

Esmena 169
GP de Ciutadans (53)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Sala i Badrinas (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Sala i Badrinas (Terrassa)

Esmena 170
GP de Ciutadans (54)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Badalona Port (Badalona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Badalona Port (Badalona)

Esmena 171
GP de Ciutadans (55)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’equipament educatiu l’Escola Carles Buigues (Cerdanyola)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de reha-

bilitació de l’equipament educatiu de l’Escola Carles Buigues (Cerdanyola)

Esmena 172
GP de Ciutadans (56)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’equipament educatiu a l’Escola Sant Martí (Cerdanyola)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l ’equipament educatiu a l’Escola Sant Martí (Cerdanyola)

Esmena 173
GP de Ciutadans (57)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’equipament educatiu a l’Escola Fontetes (Cerdanyola)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l ’equipament educatiu a l’Escola Fontetes (Cerdanyola)
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Esmena 174
GP de Ciutadans (58)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’equipament educatiu l’Escoleta Bellatera (Cerdanyola)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Escoleta Bellatera (Cer-
danyola)

Esmena 175
GP de Ciutadans (59)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de rehabilitació de l’equipament educatiu a l’Escola Carme Guasch i Darné de Fi-
gueres

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció de l ’equipament educatiu de l’Escola Carme Guasch i Darné de Figueres

Esmena 176
GP de Ciutadans (60)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’equipament educatiu a l’Escola Els Ganxets de Reus
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l ’equipament educatiu de l’Escola Els Ganxets de Reus,

Esmena 177
GP de Ciutadans (61)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges.

Esmena 178
GP de Ciutadans (62)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons sobre les noves línies de secun-

dària a l’Escola Rafael Alberti de Badalona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per posar en marxa de manera im-

mediata noves línies de secundària a l’Escola Rafael Alberti de Badalona.
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Esmena 179
GP de Ciutadans (63)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Escola Palau de l’Ametlla 
del Vallès

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció o rehabilitació de l ’equipament educatiu de l’Escola Palau de l’Ametlla del 
Vallès.

Esmena 180
GP de Ciutadans (64)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un institut a les Franqueses del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’un Institut a les Franqueses del Vallès

Esmena 181
GP de Ciutadans (65)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un institut a Sant Joan de Vilatorrada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’institut Sins Cardener a Sant Joan de Vilatorrada

Esmena 182
GP de Ciutadans (66)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda

Esmena 183
GP de Ciutadans (67)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un institut a Can Llong (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’un institut a Can Llong (Sabadell)
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Esmena 184
GP de Ciutadans (68)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Virolet Can Llong (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Virolet Can Llong (Sabadell).

Esmena 185
GP de Ciutadans (69)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’una escola de cicle formatiu a Lliçà de Vall
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’una escola de cicle formatiu a Lliçà de Vall

Esmena 186
GP de Ciutadans (70)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’institut Escola El Bosc de Rubí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’institut Escola El Bosc de Rubí

Esmena 187
GP de Ciutadans (71)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’institut Bruguers, a Gavà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’institut Brugueres, a Gavà

Esmena 188
GP de Ciutadans (72)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Palau d’Ametlla a Montornés de Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’escola Palau d’Ametlla a Montornés de Vallès

Esmena 189
GP de Ciutadans (73)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’una escola a Mollet del Vallès
Fascicle segon
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció d’una escola a Mollet del Vallès

Esmena 190
GP de Ciutadans (74)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un institut a la zona Mas Duran (Montcada i Reixac)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’un institut a la zona Mas Duran (Montcada i Reixac).

Esmena 191
GP de Ciutadans (75)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol a Sant Joan Despí

Esmena 192
GP de Ciutadans (76)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Institut Sant Andreu, de Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Institut Sant Andreu, de Sant Andreu de la Barca

Esmena 193
GP de Ciutadans (77)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’Escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de reha-

bilitació i millora de l’Escola Vall de Palau de Sant Andreu de la Barca.

Esmena 194
GP de Ciutadans (78)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Institut J.J.Ortiz de Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació i millora a l’institut J.J.Ortiz de Sant Andreu de la Barca
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Esmena 195
GP de Ciutadans (79)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Escola Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Escola Sant Andreu de la Barca

Esmena 196
GP de Ciutadans (80)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Escola Campderrós de Vallirana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació i millora a l’Escola Campderrós de Vallirana

Esmena 197
GP de Ciutadans (81)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Pere Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Institut Pere Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 198
GP de Ciutadans (82)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Jaume Botey, a l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Institut Jaume Botey, a l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 199
GP de Ciutadans (83)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un nou institut a Lloret de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’un nou institut a Lloret de Mar.

Esmena 200
GP de Ciutadans (84)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Escola el Bruel d’Empuriabrava
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció de l’Institut Escola el Bruel d’Empuriabrava.

Esmena 201
GP de Ciutadans (85)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’un nou institut a Palafrugell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’un nou institut a Palafrugell.

Esmena 202
GP de Ciutadans (86)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació de l’Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí.

Esmena 203
GP de Ciutadans (87)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Ernest Lluch, a l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 204
GP de Ciutadans (88)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Escola Paco Candel, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Paco Candel, a l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 205
GP de Ciutadans (89)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’Escola Milagros Consarnau, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Milagros Consarnau, a l’Hospitalet de Llobregat.
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Esmena 206
GP de Ciutadans (90)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’Escola Pep Ventura, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Escola Pep Ventura, a l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 207
GP de Ciutadans (91)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de l’escola Pep Ventura, a l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’escola Pep Ventura, a l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 208
GP de Ciutadans (92)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de les escoles de Cornellà de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació de les escoles de Cornellà de Llobregat.

Esmena 209
GP de Ciutadans (93)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació a l’Institut Voltrera, d’Abrera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Institut Voltrera, d’Abrera.

Esmena 210
GP de Ciutadans (94)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’Escola Pinyana (Lleida)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció o rehabilitació de l’Escola Pinyana (Lleida).

Esmena 211
GP de Ciutadans (95)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’Institut de Cappont (Lleida)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció o rehabilitació de l’Institut de Cappont (Lleida)

Esmena 212
GP de Ciutadans (96)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la reha-

bilitació de l’Institut Joan Salvat Papasseit al barri de la Barceloneta (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la rehabilitació de l’Ins-

titut Joan Salvat Papasseit al barri de la Barceloneta (Barcelona).

Esmena 213
GP de Ciutadans (97)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació a l’Institut Tordaria, de Tordera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Institut Tordaria, de Tordera.

Esmena 214
GP de Ciutadans (98)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació a l’Institut Lluís Companys, de Tordera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació a l’Institut Lluis Companys, de Tordera.

Esmena 215
GP de Ciutadans (99)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un nou Institut Valerià Pujol i Bosch, a Premià de Dalt.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció d’un nou Institut Valerià Pujol i Bosch, a Premià de Dalt.

Esmena 216
GP de Ciutadans (100)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Escola Sala i Badrinas, a Terrassa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Sala i Badrinas, a Terrassa.
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Esmena 217
GP de Ciutadans (101)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Escola Ponent a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Ponent a Tarragona.

Esmena 218
GP de Ciutadans (102)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Escola Arrabassada a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Arrabassada a Tarragona.

Esmena 219
GP de Ciutadans (103)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Escola Cèsar August a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Cèsar August a Tarragona.

Esmena 220
GP de Ciutadans (104)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció i rehabilitació de l’Escola Ponent a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Ponent a Tarragona.

Esmena 221
GP de Ciutadans (105)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació de l’Escola Miracle a Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

rehabilitació de l’Escola Miracle a Tarragona.

Esmena 222
GP de Ciutadans (106)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un nou institut a Barberà del Vallès
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 
construcció d’un nou institut a Barberà del Vallès

Esmena 223
GP de Ciutadans (107)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Escola Carme Guasch a Figueres
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció de l’Escola Carme Guasch a Figueres

Esmena 224
GP de Ciutadans (108)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la construcció 

de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí.

Esmena 225
GP de Ciutadans (109)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un nou institut a Cunit
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la construcció 

d’un nou institut a Cunit.

Esmena 226
GP de Ciutadans (110)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció a l’Escola Vilamar, a Calafell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la construcció 

de l’Escola Vilamar, a Calafell

Esmena 227
GP de Ciutadans (111)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la rehabi-

litació de l’Escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la rehabilitació 

de l’Escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro.
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Esmena 228
GP de Ciutadans (112)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la rehabi-

litació de l’Institut Sarrià de Ter
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la rehabilitació 

de l’Institut Sarrià de Ter.

Esmena 229
GP de Ciutadans (113)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la rehabi-

litació de l’Institut Vilafant
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la rehabilitació 

de l’Institut Vilafant

Esmena 230
GP de Ciutadans (114)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un nou institut a Cervellò
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de la 

construcció d’un nou institut a Cervellò.

Esmena 231
GP de Ciutadans (115)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació de les escoles de Cornellà de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació de les escoles de Cornellà de Llobregat.

Esmena 232
GP de Ciutadans (116)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Complex Educatiu de Tarragona
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’aprovació d’entrada en 

vigor de la llei, garantirà l’execució dels treballs de millora segons el Pla d’actua-
ció proposat, es consideren urgents pel comfort ambiental dels espais educatius i la 
seva seguretat.

El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’aprovació d’entrada en 
vigor de la llei, dotarà el Complex Educatiu de Tarragona dels recursos econòmics 
i de gestió necessaris per tal de garantir l’execució, i si s’escau l’ampliació, d’aquest 
pla d’actuació a quatre anys.

El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor de la 
llei, establirà un projecte de futur del Complex Educatiu de Tarragona que inclogui 
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el màxim aprofitament de les instal·lacions i recursos formatius i la promoció del 
Complex a la resta de Catalunya com un espai d’oportunitats, on desenvolupar totes 
les actuacions ja contemplades a la Llei10/2015, del 19 de juny, de formació i qua-
lificació professionals.

Esmena 233
GP de Ciutadans (117)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’escola Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’escola Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)

Esmena 234
GP de Ciutadans (118)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció de l’Institut Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció de l’Institut Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)

Esmena 235
GP de Ciutadans (119)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació i manteniment de l’Escola Serra Marina (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació i manteniment de l’Escola Serra Marina (Santa Coloma de Gramenet)

Esmena 236
GP de Ciutadans (120)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de rehabilitació i manteniment de l’Escola Joan Salvat Papasseit (Santa Coloma de 
Gramenet)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-
habilitació i manteniment de l’Escola Joan Salvat Papasseit Santa Coloma de Gra-
menet)

Esmena 237
GP de Ciutadans (121)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

rehabilitació i manteniment de l’Escola Roselló Porcel (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació i manteniment de l’Escola Roselló Porcel (Santa Coloma de Gramenet)
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Esmena 238
GP de Ciutadans (122)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de rehabilitació i manteniment del CEE Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de 
Gramenet)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de reha-
bilitació i manteniment del CEE Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet)

Esmena 239
GP de Ciutadans (123)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’adequa-

ció i l’adaptació del centre educatiu Institut Escola Lluís Millet (Santa Coloma de 
Gramenet)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de l’adequació i 
l’adaptació del centre educatiu Institut Escola Lluís Millet (Santa Coloma de Gra-
menet)

Esmena 240
GP de Ciutadans (124)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’adequació 

i l’adaptació del centre educatiu Institut Escola Pallaresa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de l’adequació i 

l’adaptació del centre educatiu Institut Escola Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet)

Esmena 241
GP de Ciutadans (125)
D’addició d’una nova Disposició Addicional

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les necessi-

tats de manteniment bàsic dels centres educatius del municipi de Santa Coloma de 
Gramenet

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les necessitats 
de manteniment bàsic dels centres educatius del municipi de Santa Coloma de Gra-
menet.

Esmena 242
GP de Ciutadans (126)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la cons-

trucció d’escoles a Sant Vicenç dels Horts.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de re-

habilitació d’escoles a Sant Vicenç dels Horts.
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Esmena 243
GP de Ciutadans (127)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la rehabi-

litació de l’Institut de La Roca del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la rehabilitació 

de l’Institut de La Roca del Vallès.

Esmena 244
GP de Ciutadans (128)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la rehabi-

litació de l’Institut la Sínia, de Parets del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la rehabilitació 

de l’Institut la Sínia, de Parets del Vallès.

Esmena 245
GP de Ciutadans (129)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova)
A la creació d’un Fons pel recolçament de les guarderies municipals.

Esmena 246
GP de Ciutadans (130)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la figura de 

la vetlladora en els centres escolars del Prat del Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la figura de la 

vetlladora en els centres escolars del Prat del Llobregat.

Esmena 247
GP de Ciutadans (131)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la figura de 

la vetlladora en els centres escolars de Vilafant
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la figura de la 

vetlladora en els centres escolars de Vilafant.

Esmena 248
GP de Ciutadans (132)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per les escoles bressol
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar les escoles bressol i garan-

tir l’accés a l’educació dels nens de 0-3 anys.
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Esmena 249
GP de Ciutadans (133)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la cons-

trucció d’una nova Escola Bressol al barri de la Dreta de l’Eixample (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’una 

nova Escola Bressol al barri de la Dreta de l’Eixample (Barcelona).

Esmena 250
GP de Ciutadans (134)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l’equipament educatiu de l’Escola del Bosc, de Rubí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de 

construcció o rehabilitació de l ’equipament educatiu de l’Escola del Bosc, de Rubí.

Esmena 251
GP de Ciutadans (135)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la devolució dels retards en 

els pagaments pel manteniment de l’escoles bressol
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la devolució dels retards en els 

pagaments pel manteniment de l’escoles bressol municipals que no ha abonat en els 
anys passats.

Esmena 252
GP de Ciutadans (136)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’una Escola Bressol a la plaça dels jardins de Remedios Varó al Front Marítim 
(Barcelona).

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’una 
Escola Bressol a la plaça dels jardins de Remedios Varó al Front Marítim (Barce-
lona).

Esmena 253
GP de Ciutadans (137)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’una Escola Bressol a les Casernes de Sant Andreu (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’una 

Escola Bressol a les Casernes de Sant Andreu (Barcelona).
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Esmena 254
GP de Ciutadans (138)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’una Escola Bressol a la Sagrera (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’una 

Escola Bressol a la Sagrera (Barcelona).

Esmena 255
GP de Ciutadans (139)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment de les línies 

de P3 a Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment de les línies de P3 

a Sabadell.

Esmena 256
GP de Ciutadans (140)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment de les línies 

de P3 a Ripollet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment de les línies de P3 

a Ripollet.

Esmena 257
GP de Ciutadans (141)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment dels centres 

d’educació infantil de Montcada i Reixac
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment dels centres d’edu-

cació infantil de Montcada i Reixac.

Esmena 258
GP de Ciutadans (142)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment de les línies 

de P3 a Cambrils
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment de les línies de P3 

a Cambrils.

Esmena 259
GP de Ciutadans (143)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment de les línies 

de P3 a Vilassar de Mar
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment de les línies de P3 
a Vilassar de Mar

Esmena 260
GP de Ciutadans (144)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment de les línies 

de P3 a Reus
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment de les línies de P3 

a Reus.

Esmena 261
GP de Ciutadans (145)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar les condicions de 

les Tècniques d’Educació Infantil
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar les condicions de les 

Tècniques d’Educació Infantil.

Esmena 262
GP de Ciutadans (146)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova):

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un fons de recolzament a les guarderies 

municipals
El Govern de la Generalitat crearà un fons de recolzament a les guarderies mu-

nicipals

Esmena 263
GP de Ciutadans (147)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova):

Educació
A la creació d’un Fons per la formació en reanimació cardiopulmonar.

Esmena 264
GP de Ciutadans (148)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de formació en 

reanimació cardiopulmonar en centres educatius del municipi de Sitges
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de formació en re-

animació cardiopulmonar i suport vital bàsic en centres educatius del municipi de 
Sitges.
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Esmena 265
GP de Ciutadans (149)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de formació en 

reanimació cardiopulmonar en centres educatius de Cornellà de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de formació en re-

animació cardiopulmonar i suport vital bàsic en centres educatius de Cornellà de 
Llobregat.

Esmena 266
GP de Ciutadans (150)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova) A la creació d’un Fons per la financiació dels con-

venis amb les Administracions Locals per les escoles de música.

Esmena 267
GP de Ciutadans (151)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar als centres d’ensenyament 

musical de més recursos.

Esmena 268
GP de Ciutadans (152)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per construir una escola de 

musica a Sant Adrià del Besós.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per construir una escola de musica 

a Sant Adrià del Besós

Esmena 269
GP de Ciutadans (153)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). A la creació d’un Fons per la financiació d’intèr-

prets en llengua de signes
El Govern crearà un Fons per garantir el desplegament de la Llei 17/2010 de la 

Llengua de Signes Catalana, dotant-la d’un pressupost, d’acord a la Llei 27/2007, de 
23 d’octubre, per la qual es reconeixen les Llengües de Signes Espanyoles i es regu-
len els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes amb discapa-
citat auditiva i sordcegues, per fer efectius els drets que s’hi recullen, especialment 
assegurant una dotació suficient d’intèrprets en llengua de signes.
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Esmena 270
GP de Ciutadans (154)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). A la creació d’un Fons per la gratuïtat dels llibres 

de text
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incorporar la gratuïtat dels lli-

bres de text i material curricular a través d’un sistema de préstec en què la propietat 
dels mateixos correspongui a l’Administració educativa.

Esmena 271
GP de Ciutadans (155)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la dotació de centres d’edu-

cació especial
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar als centres d’educació es-

pecial de més recursos.

Esmena 272
GP de Ciutadans (156)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció d’una escola d’educació especial a la comarca de la Selva.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-

trucció d’una escola d’educació especial a la comarca de la Selva.

Esmena 273
GP de Ciutadans (157)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Educació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament per la cons-

trucció d’un centre d’educació especial a Sant Cugat del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament per la construcció 

d’un centre d’educació especial a Sant Cugat del Vallès

Esmena 274
GP de Ciutadans (158)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Educació
Disposició Addicional (Nova) A la creació d’un Fons per la formació professional.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la formació professional, que 

tindrà com finalitat, entre altres mesures:
– La instauració d’un programa de Formació Professional a l’IES Vall de Tenes 

de Santa Eulàlia de Ronçana
– El finançament de la implantació d’estudis de cicles formatius de formació pro-

fessional de la branca d’aqüicultura a la ciutat de Mataró
– El finançament de la construcció d’escoles de formació professional de grau 

superior a Martorell.
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– El finançament de la construcció d’escoles de formació professional de grau 
superior a Castelldefels

– El manteniment dels estudis de cicles formatius de formació professional de 
documentació sanitària a l’Institut de la Ferreria, de Montcada i Reixac

Esmena 275
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició d’un nou punt a l’article 23

Educació
5. En tot cas els mòduls econòmics no cobriran concerts educatius en el curs 

2020/2021 que afectin grups i cursos fora de l’ensenyament obligatori.

Esmena 276
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició d’un nou punt a l’article 23

Educació
6. En tot cas els mòduls econòmics no cobriran concerts educatius en el curs 

2020/2021 que afectin grups i cursos en centres educatius que no siguin mix-tos.

Esmena 277
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició d’un nou punt a l’article 23

Educació
7. En tot cas els mòduls econòmics no cobriran concerts educatius en el curs 

2020/2021 que afectin grups i cursos en centres educatius que no compleixin els cri-
teris d’escola inclusiva o que segreguin escolarment entenent a l’efecte aquells cen-
tres que no tinguin una composició d’alumnat similar dels centres públics propers 
per zona i població.

Esmena 278
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició d’un nou punt a l’article 23

Educació
8. Les despeses de funcionament i mòdul per unitat es reduiran en un 50% men-

tre no es cobreixi el 80% de l’oferta escolar de Catalunya mitjançant centres de ti-
tularitat pública. El diferencial obtingut anirà destinat a Capítol 1 en retribucions 
bàsiques, complementàries i seguretat social del personal docent del Departament 
d’Ensenyament i a les partides als consells comarcals per transport, menjadors i 
serveis escolars i a inversions en edificis i altres construccions per compte propi.

Esmena 279
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició d’un nou punt a l’article 23

Educació
9. Les retribucions per càrrecs de director i cap d’estudis es reduiran en un 50% 

mentre no es cobreixi el 80% de l’oferta escolar de Catalunya mitjançant centres de 
titularitat pública. El diferencial obtingut anirà destinat a Capítol 1 en retribucions 
bàsiques, complementàries i seguretat social del personal docent del Departament 
d’Ensenyament i als Fons estructurals in-terdepartamentals per a la cobertura pú-
blica de necessitats i equipaments formatius al territori.
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Esmena 280
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
D’addició d’una Disposició addicional Vint-i-nou

Educació
Vint-i-nou. Fons per la reversió les retallades en els serveis educatius públics en 

l’àmbit de la qualitat de l’educació
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons per la reversió les 

retallades en els serveis educatius públics en l’àmbit de la qualitat de l’educació, 
per la reversió de les polítiques d’austeritat i les retallades en els serveis educatius 
públics en l’àmbit de l’escola inclusiva, de la igualtat d’oportunitats i de la llui-ta 
contra la segregació escolar, amb número 840_9002. Cada departament disposarà 
d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. 
Aquests fons seran coordinats pel departament competent en matèria d’educació i 
els diferents departaments podran fer-ne ús única-ment si és per l’objecte del fons.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament 
relacionades amb l’educació i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració 
catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que cor-
respongui dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de rescabalament de les retallades en l’educació com un dels pilars fona-
mentals de l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidària-ment.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 281
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
D’addició d’una Disposició addicional trentena

Educació
Trentena. Fons de reversió de les retallades en els serveis educatius públics en 

l’àmbit dels drets i de les condicions laboral.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons de reversió de les 

retallades en els serveis educatius públics en l’àmbit dels drets i de les condicions 
laborals del personal docent, amb número 840_9003. Cada departament disposarà 
d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. 
Aquests fons seran coordinats pel departament competent en matèria d’educació i 
els diferents departaments podran fer-ne ús únicament si és per l’objecte del fons.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament 
relacionades amb l’educació i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració 
catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que cor-
respongui dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de rescabalament de les retallades en l’educació com un dels pilars fona-
mentals de l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidària-ment.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.
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Esmena 282
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (69)
D’addició d’una Disposició addicional seixanta

Educació
Seixanta. Reforma curricular de la Formació Professional. Es retira de forma 

definitiva la proposta de reforma curricular de la Formació professional.

Esmena 283
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (70)
D’addició d’una Disposició addicional seixanta-u

Educació
Seixanta-u. Planificació estratègica de les necessitats educatives.
En el termini d’un mes des de l’aprovació de la present Llei, el Departament 

d’Educació iniciarà un procés de diagnosi participativa i de planificació estratègica 
pels propers 10 anys, en el qual participi tota la comunitat educativa. Aquest procés 
tindrà com a resultat un estudi detallat de necessitats de professorat i equipaments 
per territoris i per etapes educatives.

Esmena 284
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (72)
D’addició d’una Disposició addicional seixanta-tres

Educació
Seixanta-tres. Revisió permanent de les dotacions de professorat.
El Departament d’Educació mantindrà activa la revisió permanent de les do-

tacions de professorat al llarg del curs escolar, per tal d’adaptar les plantilles de 
personal docent als increments de matriculació dels centres un cop iniciat el curs.

SALUT

Esmena 285
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 26

Salut
Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari
[...]
3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l’àmbit d’aplicació del Re-

ial decret llei 3/1987, de l’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari 
de l’Institut Nacional de la Salut, d’acord amb el que estableix la Llei 55/2003, del 
16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, per-
cep les retribucions segons el que estableix l’apartat 1, a més dels complements de 
carrera i d’atenció continuada, les quanties dels quals experimenten l’increment que 
estableix l’article 25.1 i 2 respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019. A partir 
de l’exercici del 2020 el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut percep les 
retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre 
les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en 
concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objec-
tius fixats per a l’any 2019.

[...]



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 65 

Esmena 286
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 28

Salut
Article 28. Retribucions del personal laboral
[...]
4. Les retribucions del personal al servei de les entitats a què fa referència l’arti-

cle 24.b, f, g, h i i han d’homogeneïtzar-se amb les dels llocs equivalents a l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, i la negociació col·lectiva ha de prendre la referèn-
cia a les condicions del personal laboral previstes al Conveni únic.

5. A excepció del personal al serveis de les entitats a què fa referencia l’article 
24. B, f, g, h, i del sector salut que han d’homogeneïtzar-se amb les dels llocs equi-
valents a l’Institut Català de la Salut (ICS), i la negociació col·lectiva ha de prendre 
la referència a les condicions del personal estatutari previstes al II Acord de la Mesa 
Sectorial de Sanitat del personal estatutari de l’ICS

Esmena 287
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
De supressió de la disposició addicional 7

Salut
Disposició addicional 7. Nivells de carrera del personal estatutari adscrit a l’Ins-

titut Català de la Salut
L’import global dels nous nivells de carrera professional que es comencin a abo-

nar durant el present exercici no poden ser superiors a la suma de nous nivells re-
coneguts en els quatre darrers exercicis immediatament anteriors. En el cas que, 
d’acord amb les quanties establertes per a cada categoria i nivell, la suma total de les 
retribucions a abonar superi dit import, s’han de negociar els criteris de repartiment 
en el marc dels procediments establerts pel capítol XIV de la Llei 55/20103, de 16 
de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Esmena 288
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
D’addició d’una nova disposició addicional 28

Salut
Disposició addicional 28. Efectes econòmics dels nous nivells de carrera profes-

sional assignats al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
Les convocatòries s’han de resoldre durant l’any següent a la finalització del pe-

ríode de presentació de les sol·licituds i produeixen efectes econòmics des del dia 1 
de gener de l’any següent al de la data de la sol·licitud.

Esmena 289
GP de Ciutadans (399)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir la Història Clíni-

ca Compartida
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir que la Història Clínica 

Compartida sigui compatible amb tot Espanya i que aquesta contingui tots els do-
cuments bàsics de l’historial clínic.
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Esmena 290
GP de Ciutadans (400)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir la recepta elec-

trònica
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir que la recepta electrò-

nica sigui compatible amb tot Espanya.

Esmena 291
GP de Ciutadans (401)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir una bona conne-

xió a la xarxa, a l’operabilitat i interconnexió
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir uns bons serveis infor-

màtics a tota la xarxa assistencial, tot garantint una bona connexió a la xarxa, una 
bona operabilitat i interconnexió dels serveis sanitaris.

(Les esmenes 425 a 448 no existeixen)

Esmena 292
GP de Ciutadans (402)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Ciutat Vella.
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona-Ciutat Vella

Esmena 293
GP de Ciutadans (403)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Eixample.
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona-Eixample.

Esmena 294
GP de Ciutadans (404)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Sants– Montjuïc
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona-Sants-Montjuïc.
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Esmena 295
GP de Ciutadans (405)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Les Corts
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona-Les Corts.

Esmena 296
GP de Ciutadans (406)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Sarrià-Sant Gervasi
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Sarrià– Sant Gervasi.

Esmena 297
GP de Ciutadans (407)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Gràcia
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Gràcia.

Esmena 298
GP de Ciutadans (408)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Horta– Guinardó
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Horta– Guinardó.

Esmena 299
GP de Ciutadans (409)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Nou Barris
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Nou Barris.
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Esmena 300
GP de Ciutadans (410)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Sant Andreu
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Sant Andreu.

Esmena 301
GP de Ciutadans (411)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Sant Martí
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Sant Martí.

Esmena 302
GP de Ciutadans (412)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Avaluació del funcionament del consell de parti-

cipació del sector sanitari Barcelona– Sant Martí
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti l’avaluació del funcionament 
del Consell de Participació del Sector Sanitari Barcelona - Sant Martí.

Esmena 303
GP de Ciutadans (413)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons pel diagnòstic ràpid del càncer
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tingui com a finalitat que les ac-

cions perquè el diagnòstic ràpid del càncer sigui una realitat a tot Catalunya, fent 
una clara aposta per disminuir les desigualtats territorials.

Esmena 304
GP de Ciutadans (414)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per fer efectiu el dret a les do-

nes lesbianes a accedir a les tècniques de reproducció assistida a càrrec de la sani-
tat pública.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per fer efectiu el dret de les dones 
lesbianes a accedir a les tècniques de reproducció assistida a càrrec de la sanitat 
pública.
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Esmena 305
GP de Ciutadans (415)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons pels pacients afectats per la talidomida
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per fer efectives les millores econò-

miques, assistencials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients 
afectats per la talidomida.

Esmena 306
GP de Ciutadans (416)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons pels pacients afectats de síndrome alcohò-

lica fetal
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que farà efectives les millores econò-

miques i assistencials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients 
afectats de síndrome alcohòlica fetal.

Esmena 307
GP de Ciutadans (417)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per als pacients afectats d’Alzeimer
El Govern crearà un Fons que farà efectives les millores econòmiques i assisten-

cials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients afectats d’Al-
zheimer.

– Creació d’un Fons per als pacients afectats d’ELA

Esmena 308
GP de Ciutadans (418)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). FONS per als pacients afectats d’ELA.
El Govern de la Generalitat crearà un FONS que farà efectives les millores eco-

nòmiques i assistencials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pa-
cients afectats d’ELA.

Esmena 309
GP de Ciutadans (419)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per als pacients afectats d’Es-

clerosi Múltiple
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que farà efectives les millores econò-

miques i assistencials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients 
afectats d’Esclerosi Múltiple
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Esmena 310
GP de Ciutadans (420)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per als pacients afectats de VIH
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que farà efectives les millores econò-

miques i assistencials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients 
afectats de VIH.

Esmena 311
GP de Ciutadans (421)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova) Mesures per fer efectives els acords del Pacte en-

torn de les ITS/VIH/SIDA
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, impulsarà les mesures necessàries per fer efectius els acords del Pacte entorn 
de les ITS/VIH/SIDA, incorporant les noves campanyes de prevenció, d’informació 
comunitària i els nous tractaments.

Esmena 312
GP de Ciutadans (422)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per als pacients afectats d’im-

plant coclear.
El Govern crearà un Fons que farà efectives les millores econòmiques i assisten-

cials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per als pacients afectats d’im-
plant coclear.

Esmena 313
GP de Ciutadans (423)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova).
El Govern de la Generalitat crearà un fons de mesures per a millorar la qualitat 

de vida de las persones celíaques a Catalunya.

Esmena 314
GP de Ciutadans (424)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir el sedentarisme a 

la població general, per tenir especial cura de la població vulnerable i la jove
El Govern de la Generalitat crearà un Creació d’un Fons per disminuir el seden-

tarisme a la població general, tot tenint una especial una especial cura de la pobla-
ció vulnerable i la jove.
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Esmena 315
GP de Ciutadans (425)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir l’obesitat infantil
El Govern crearà un Fons que farà efectives les millores econòmiques i assisten-

cials i de recerca aprovades a la Comissió de Salut per disminuir l’obesitat infantil.

Esmena 316
GP de Ciutadans (426)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

desplegament de la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana assegurant la dis-
ponibilitat d’intèrprets en centres sanitaris dependents de Departament de Salut per 
als pacients que així ho requereixin.

Esmena 317
GP de Ciutadans (427)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà les 

millores oportunes en el sistema de cites sanitàries per assegurar l’assignació d’in-
tèrpret de llegua de signes per a les persones que ho necessitin en el moment de rea-
litzar la reserva de cita al centre de salut.

Esmena 318
GP de Ciutadans (428)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir les substitucions 

de treballadors assistencials de tot el sistema sanitari català
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir les substitucions dels 

treballadors assistencials de tot el sistema sanitari català quan estiguin en situació 
de baixa per malaltia, de vacances, jubilacions i maternitat.

Esmena 319
GP de Ciutadans (429)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Plans estratègics en l’àmbit de la salut
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, impulsarà les mesures necessàries per aprovar els Plans Estratègics anunciats 
els darrers anys amb els informes d’implementació corresponents, a través del De-
partament de Salut tots els Plans Estratègics anunciats els darrers anys amb els in-
formes d’implementació corresponents.
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Esmena 320
GP de Ciutadans (430)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova).Fons per revertir les retallades en l’àmbit de l’aten-

ció primària
El Govern crearà un Fons que tindrà com finalitat revertir les retallades de 

l’atenció primària dels darrers anys.

Esmena 321
GP de Ciutadans (431)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per l’atenció primària
El Govern de la Generalitat farà un pla i crearà un Fons amb l’objectiu que 

l’atenció primària sigui el veritable eix del sistema sanitari. També el Fons haurà de 
garantir i assegurar una ferma accessibilitat a les visites d’atenció primària.

Esmena 322
GP de Ciutadans (432)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per garantir els recursos dels 

centres assistencials d’urgències
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir els recursos necessaris 

per tal de revertir els centres assistencials d’urgències tancats.

Esmena 323
GP de Ciutadans (433)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per assegurar l’accessibilitat a les visites 

d’atenció especialitzada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal d’assegurar una ferma acces-

sibilitat a les visites de l’atenció especialitzada.

Esmena 324
GP de Ciutadans (434)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per assegurar l’accessibilitat a les proves 

diagnòstiques
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal d’assegurar una ferma acces-

sibilitat a les proves diagnòstiques.

Esmena 325
GP de Ciutadans (435)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per l’accessibilitat a l’atenció pediàtrica



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 73 

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per assegurar una ferma accessibi-
litat a l’atenció pediàtrica a tot el territori català.

Esmena 326
GP de Ciutadans (436)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir les desigualtats 

sanitàries catalanes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir les desigualtats 

sanitàries catalanes.

Esmena 327
GP de Ciutadans (437)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per estabilitazar les plantilles interines
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per estabilitzar les plantilles interi-

nes mitjançant concursos d’oposició, amb un pla d’estabilització contra la precarie-
tat laboral de tots els col·lectius professionals del sistema sanitari.

Esmena 328
GP de Ciutadans (438)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons pel sistema de cobertura d’ambulàncies
El Govern de la Generalitat crearà un Fons perquè el sistema de cobertura d’am-

bulàncies sigui una realitat i que s’implantin aquelles mesures de millora aprovades 
en mocions parlamentàries i a la Comissió de Salut.

Esmena 329
GP de Ciutadans (439)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir que els quiròfans 

estiguin funcionant amb ple rendiment
El Govern crearà un Fons per garantir que els quiròfans estiguin funcionant a 

ple rendiment.

Esmena 330
GP de Ciutadans (440)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per la millora de les oficines de farmàcia co-

munitàries, les accions orientades a la comunitat i l’atenció primària
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar la relació basada entre 

les oficines de farmàcia comunitàries, les accions orientades a la comunitat i l’aten-
ció primària.
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Esmena 331
GP de Ciutadans (441)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (nova). Informe sobre el funcionament del sistema sanità-

ria a l’Alt Pirineu.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti publicar un informe sobre el fun-
cionament del sistema sanitari a l’Alt Pirineu, així com les accions i les inversions 
previstes per a la seva millora.

Esmena 332
GP de Ciutadans (442)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova) Millores en els indicadors de qualitat en la web de 

transparència.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, impulsarà les mesures necessàries per millorar el portal de transparència afe-
gint els indicadors de qualitat aprovats per la Comissió de Salut. Aquestes reformes 
seran liderades pel Departament de Salut i el sector sanitari públic de Catalunya 
(SISCAT).

Esmena 333
GP de Ciutadans (443)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Pla d’Acció de Salut Pública.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un Pla d’Acció de 
Salut Pública. Aquest Pla d’Acció de Salut Pública incorporarà les accions que es 
portaran a terme en atenció primària, hospitalària, salut mental, addicions i socio-
sanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i els centres.

Esmena 334
GP de Ciutadans (444)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Pla de Finançament i Inversions del Sistema Pú-

blic de Salut de Barcelona.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un Pla de Finan-
çament i Inversions del Sistema Públic de Salut de Barcelona. Aquest Pla de Fi-
nançament i Inversions del Sistema Públic de Salut incorporarà les accions que es 
portaran a terme en atenció primària, hospitalària, salut mental, addiccions, i so-
ciosanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i els centres.
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Esmena 335
GP de Ciutadans (445)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les necessi-

tats del Centre de Salut Mental Santa Coloma de Gramenet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les necessitats del 

Centre de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 336
GP de Ciutadans (446)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Increment de les transferències corrents destina-

des al Consorci Sanitari de Barcelona.
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, incrementarà les transferències corrents destinades al Consoci Sanitari de Bar-
celona.

Esmena 337
GP de Ciutadans (447)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Increment de les transferències corrents destina-

des al Consorci Mar Parc de Barcelona
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, incrementarà les transferències corrents destinades al Consorci Mar Parc de 
Barcelona.

Esmena 338
GP de Ciutadans (448)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Montgat
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montgat (Montgat)

Esmena 339
GP de Ciutadans (449)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vicenç 

Papaceit (La Roca del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vicenç Papaceit (La Roca del Vallès)
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Esmena 340
GP de Ciutadans (450)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Tossa 

de Mar (Tossa de Mar)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Tossa de Mar (Tossa de Mar)

Esmena 341
GP de Ciutadans (451)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Lloret 

de Mar (Lloret de Mar)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Lloret de Mar (Lloret de Mar)

Esmena 342
GP de Ciutadans (452)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Igua-

lada Nord (Igualada)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Igualada Nord (Igualada)

Esmena 343
GP de Ciutadans (453)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Doctor 

Joan Planas (Castellbisbal)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Doctor Joan Planas (Castellbisbal)

Esmena 344
GP de Ciutadans (454)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mata-

depera (Matadepera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Matadepera (Matadepera)
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Esmena 345
GP de Ciutadans (455)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Anton 

de Borja (Rubí)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Anton de Borja (Rubí)

Esmena 346
GP de Ciutadans (456)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mutua 

Rubí (Rubí)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Mutua Rubí (Rubí)

Esmena 347
GP de Ciutadans (457)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Genis (Rubí)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Genis (Rubí)

Esmena 348
GP de Ciutadans (458)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Calella 

(Calella)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Calella (Calella)

Esmena 349
GP de Ciutadans (459)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Rull (Sabadell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Rull (Sabadell)
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Esmena 350
GP de Ciutadans (460)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Marià 

Fortuny (Reus)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Marià Fortuny (Reus)

Esmena 351
GP de Ciutadans (461)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Van-

dellòs– L’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vandellòs– L’Hospitalet de l’Infant (L’Hospitalet de l’Infant)

Esmena 352
GP de Ciutadans (462)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Vandellós (Vandellós)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Vandellós (Vandellós)

Esmena 353
GP de Ciutadans (463)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Olesa 

de Montserrat (Olesa de Montserrat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Olesa de Montserrat (Olesa de Montserrat)

Esmena 354
GP de Ciutadans (464)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Valldo-

reix (Sant Cugat del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)
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Esmena 355
GP de Ciutadans (465)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Turó 

Can Mates (Sant Cugat del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Turó Can Mates (Sant Cugat del Vallès)

Esmena 356
GP de Ciutadans (466)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP de la 

Mina (Sant Cugat del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP de la Mina (Sant Cugat del Vallès)

Esmena 357
GP de Ciutadans (467)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Terras-

sa Oest (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Terrassa Oest (Terrassa)

Esmena 358
GP de Ciutadans (468)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Llàtzer (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Llàtzer (Terrassa)

Esmena 359
GP de Ciutadans (469)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Rambla 

de Terrassa (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rambla de Terrassa (Terrassa)
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Esmena 360
GP de Ciutadans (470)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Terras-

sa Nord (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Terrassa Nord (Terrassa)

Esmena 361
GP de Ciutadans (471)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Terras-

sa Sud (Can Jofresa) (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Terrassa Sud (Can Jofresa) (Terrassa)

Esmena 362
GP de Ciutadans (472)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Terras-

sa Est (Terrassa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Terrassa Est (Terrassa)

Esmena 363
GP de Ciutadans (473)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Trias-Ernest Lluch (Viladecavalls)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Trias-Ernest Lluch (Viladecavalls)

Esmena 364
GP de Ciutadans (474)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Pala-

frugell
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Palafrugell
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Esmena 365
GP de Ciutadans (475)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Palamós
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Palamós

Esmena 366
GP de Ciutadans (476)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Torro-

ella de Montgrí
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Torroella de Montgrí

Esmena 367
GP de Ciutadans (477)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Albi-

nyana
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Albinyana

Esmena 368
GP de Ciutadans (478)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Bellvei
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bellvei

Esmena 369
GP de Ciutadans (479)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Tor-

redembarra (Torredembarra)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Torredembarra (Torredembarra)
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Esmena 370
GP de Ciutadans (480)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cala-

fell (Calafell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Calafell (Calafell)

Esmena 371
GP de Ciutadans (481)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Segur de Calafell (Segur de Calafell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Segur de Calafell (Segur de Calafell)

Esmena 372
GP de Ciutadans (482)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vila-se-

ca (Vila-seca)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vila-seca (Vila-seca)

Esmena 373
GP de Ciutadans (483)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

local La Plana (Vila-seca)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori local La Plana (Vila-seca)

Esmena 374
GP de Ciutadans (484)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

local Coma-ruga (Coma-ruga)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori local Coma-ruga (Coma-ruga)
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Esmena 375
GP de Ciutadans (485)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Ven-

drell (El Vendrell))
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Vendrell (El Vendrell)

Esmena 376
GP de Ciutadans (486)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local El Catllar (El Catllar)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local El Catllar (El Catllar)

Esmena 377
GP de Ciutadans (487)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Santa 

Oliva
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Oliva

Esmena 378
GP de Ciutadans (488)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Blanes 

Centre (Blanes - Girona)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Blanes Centre (Blanes - Girona)

Esmena 379
GP de Ciutadans (489)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Blanes 2  

(Blanes)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Blanes 2 (Blanes)
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Esmena 380
GP de Ciutadans (490)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Roses 

(Roses)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Roses (Roses)

Esmena 381
GP de Ciutadans (491)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ernest 

Lluch (Figueres)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ernest Lluch (Figueres)

Esmena 382
GP de Ciutadans (492)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Josep 

Masdevall Terrades (Figueres)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Josep Masdevall Terrades (Figueres)

Esmena 383
GP de Ciutadans (493)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sarrià 

de Ter (Sarrià de Ter)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sarrià de Ter (Sarrià de Ter)

Esmena 384
GP de Ciutadans (494)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Subirós (La Jonquera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Subirós (La Jonquera)
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Esmena 385
GP de Ciutadans (495)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local L’Ampolla (L’Ampolla)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local L’Ampolla (L’Ampolla)

Esmena 386
GP de Ciutadans (496)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local El Raval de Crist (Roquetes)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local El Raval de Crist (Roquetes)

Esmena 387
GP de Ciutadans (497)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Tem-

ple (Tortosa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Temple (Tortosa)

Esmena 388
GP de Ciutadans (498)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Baix 

Ebre (Tortosa)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Baix Ebre (Tortosa)

Esmena 389
GP de Ciutadans (499)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Salou 

(Salou)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Salou (Salou)
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Esmena 390
GP de Ciutadans (500)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Perafort (Perafort)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Perafort (Perafort)

Esmena 391
GP de Ciutadans (501)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local La Pineda (La Pineda Vila-Seca)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local La Pineda (La Pineda Vila-Seca)

Esmena 392
GP de Ciutadans (502)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mont-

roig del Camp (Mont-roig del Camp)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Mont-roig del Camp (Mont-roig del Camp)

Esmena 393
GP de Ciutadans (503)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Miami 

Platja (Mont-roig del Camp)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Miami Platja (Mont-roig del Camp)

Esmena 394
GP de Ciutadans (504)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Mo-

rell (El Morell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Morell (El Morell)
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Esmena 395
GP de Ciutadans (505)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Roda de Barà (Roda de Barà)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Roda de Barà (Roda de Barà)

Esmena 396
GP de Ciutadans (506)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Pere (Reus)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Pere (Reus)

Esmena 397
GP de Ciutadans (507)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Horts 

de Miró (Reus)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Horts de Miró (Reus)

Esmena 398
GP de Ciutadans (508)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Sarró Roset (Valls)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Sarró Roset (Valls)

Esmena 399
GP de Ciutadans (509)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local La Canonja (La Canonja)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local La Canonja (La Canonja)
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Esmena 400
GP de Ciutadans (510)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cunit 

(Cunit)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cunit (Cunit)

Esmena 401
GP de Ciutadans (511)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Els Pallaressos (Els Pallaressos)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Els Pallaressos (Els Pallaressos)

Esmena 402
GP de Ciutadans (512)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Gavà 

(Gavà)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Gavà (Gavà)

Esmena 403
GP de Ciutadans (513)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Bartomeu Fabrés Anglada (Gavà)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Bartomeu Fabrés Anglada (Gavà)

Esmena 404
GP de Ciutadans (514)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Andreu de la Barca (Sant Andreu de la Barca)



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 89 

Esmena 405
GP de Ciutadans (515)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CUAP La 

Solana (Sant Andreu de la Barca)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CUAP La Solana (Sant Andreu de la Barca)

Esmena 406
GP de Ciutadans (516)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Begues 

(Begues)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Begues (Begues)

Esmena 407
GP de Ciutadans (517)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cube-

lles (Cubelles)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cubelles (Cubelles)

Esmena 408
GP de Ciutadans (518)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP LLuis 

Millet (Esplugues del Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP LLuis Millet (Esplugues del Llobregat)

Esmena 409
GP de Ciutadans (519)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Abrera 

(Abrera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Abrera (Abrera)

Fascicle tercer
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Esmena 410
GP de Ciutadans (520)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Can Vilalba (Abrera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Can Vilalba (Abrera)

Esmena 411
GP de Ciutadans (521)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Santa Maria de Vilalba (Abrera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Santa Maria de Vilalba (Abrera)

Esmena 412
GP de Ciutadans (522)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Cas-

tell (Castelldefels)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Castell (Castelldefels)

Esmena 413
GP de Ciutadans (523)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Bou (Castelldefels)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Bou (Castelldefels)

Esmena 414
GP de Ciutadans (524)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Bou (Castelldefels)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Bou (Castelldefels)
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Esmena 415
GP de Ciutadans (525)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Santa 

Coloma de Cervelló (Santa Coloma de Cervelló)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Coloma de Cervelló (Santa Coloma de Cervelló)

Esmena 416
GP de Ciutadans (526)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)

Esmena 417
GP de Ciutadans (527)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Pallejà 

(Pallejà)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Pallejà (Pallejà)

Esmena 418
GP de Ciutadans (528)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Corne-

llà de Llobregat - La Gabarra (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cornellà de Llobregat - La Gabarra (Cornellà de Llobregat)

Esmena 419
GP de Ciutadans (529)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Martí i 

Julià (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Martí i Julià (Cornellà de Llobregat)
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Esmena 420
GP de Ciutadans (530)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Moritz - Mossèn Jaume Soler (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Moritz - Mossèn Jaume Soler (Cornellà de Llobregat)

Esmena 421
GP de Ciutadans (531)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Sant IldeFons (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Sant IldeFons (Cornellà de Llobregat)

Esmena 422
GP de Ciutadans (532)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Fontsanta (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Fontsanta (Cornellà de Llobregat)

Esmena 423
GP de Ciutadans (533)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Almeda (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Almeda (Cornellà de Llobregat)

Esmena 424
GP de Ciutadans (534)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Olivella (Olivella)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Olivella (Olivella)
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Esmena 425
GP de Ciutadans (535)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Roque-

tes (Sant Pere de Ribes)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Esmena 426
GP de Ciutadans (536)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Josep 

Beltran i Miret (Sant Pere de Ribes)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Josep Beltran i Miret (Sant Pere de Ribes)

Esmena 427
GP de Ciutadans (537)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ramo-

na Via (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ramona Via (El Prat de Llobregat)

Esmena 428
GP de Ciutadans (538)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Disset 

de Setembre (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Disset de Setembre (El Prat de Llobregat)

Esmena 429
GP de Ciutadans (539)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CUAP Disset 

de Setembre (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CUAP Disset de Setembre (El Prat de Llobregat)
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Esmena 430
GP de Ciutadans (540)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. Pu-

jol i Capçada (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Pujol i Capçada (El Prat de Llobregat)

Esmena 431
GP de Ciutadans (541)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Vicenç dels Horts - Vila Vella (Sant Vicenç dels Horts)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Vicenç dels Horts - Vila Vella (Sant Vicenç dels Horts)

Esmena 432
GP de Ciutadans (542)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Ser-

ral (Sant Vicenç dels Horts)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Serral (Sant Vicenç dels Horts)

Esmena 433
GP de Ciutadans (543)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cerve-

lló (Cervelló)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cervelló (Cervelló)

Esmena 434
GP de Ciutadans (544)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Espar-

reguera (Esparreguera)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Esparreguera (Esparreguera)
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Esmena 435
GP de Ciutadans (545)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Camps 

Blancs (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)

Esmena 436
GP de Ciutadans (546)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Moli 

Nou (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Moli Nou (Sant Boi de Llobregat)

Esmena 437
GP de Ciutadans (547)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vinyets 

(Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vinyets (Sant Boi de Llobregat)

Esmena 438
GP de Ciutadans (548)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mont-

clar (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montclar (Sant Boi de Llobregat)

Esmena 439
GP de Ciutadans (549)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mar-

torell (Martorell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Martorell (Martorell)
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Esmena 440
GP de Ciutadans (550)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Torrent 

de Llops (Martorell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Torrent de Llops (Martorell)

Esmena 441
GP de Ciutadans (551)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Martorell Vila (Martorell)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Martorell Vila (Martorell)

Esmena 442
GP de Ciutadans (552)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Joan (Vilanova i la Geltrú)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Joan (Vilanova i la Geltrú)

Esmena 443
GP de Ciutadans (553)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Jaume 

I (Vilanova i la Geltrú)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Jaume I (Vilanova i la Geltrú)

Esmena 444
GP de Ciutadans (554)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Baix a 

Mar (Vilanova i la Geltrú)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)
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Esmena 445
GP de Ciutadans (555)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Valli-

rana (Vallirana)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vallirana (Vallirana)

Esmena 446
GP de Ciutadans (556)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Joan Despí 1 (Sant Joan Despí)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Joan Despí 1 (Sant Joan Despí)

Esmena 447
GP de Ciutadans (557)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Les 

Planes (Sant Joan Despí)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Les Planes (Sant Joan Despí)

Esmena 448
GP de Ciutadans (558)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Corbe-

ra de Llobregat (Corbera de Llobregat)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat)

Esmena 449
GP de Ciutadans (559)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Olesa de Bonesvalls (Olesa de Bonesvalls)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Olesa de Bonesvalls (Olesa de Bonesvalls)
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Esmena 450
GP de Ciutadans (560)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Maria 

Bernardes (Viladecans)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Maria Bernardes (Viladecans)

Esmena 451
GP de Ciutadans (561)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mont-

baig (Viladecans)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montbaig (Viladecans)

Esmena 452
GP de Ciutadans (562)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vilade-

cans (Mas Font) (Viladecans)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Viladecans (Mas Font) (Viladecans)

Esmena 453
GP de Ciutadans (563)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Esteve Sesrovires (Sant Esteve Sesrovires)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Esteve Sesrovires (Sant Esteve Sesrovires)

Esmena 454
GP de Ciutadans (564)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Alt Pe-

nedès (Vilafranca del Penedès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)
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Esmena 455
GP de Ciutadans (565)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vila-

franca Nord (Vilafranca del Penedès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vilafranca Nord (Vilafranca del Penedès)

Esmena 456
GP de Ciutadans (566)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Badia 

del Vallès (Badia del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Badia del Vallès (Badia del Vallès)

Esmena 457
GP de Ciutadans (567)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Barbe-

rà del Vallès (Barberà del Vallès)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Barberà del Vallès (Barberà del Vallès)

Esmena 458
GP de Ciutadans (568)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Barbe-

rà 2 (Barberà del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Barberà 2 (Barberà del Vallès).

Esmena 459
GP de Ciutadans (569)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Fonte-

tes (Cerdanyola del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Fontetes (Cerdanyola del Vallès).
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Esmena 460
GP de Ciutadans (570)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Serra-

perera (Cerdanyola del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Serraperera (Cerdanyola del Vallès).

Esmena 461
GP de Ciutadans (571)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Igua-

lada Urbà (Igualada).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Igualada Urbà (Igualada).

Esmena 462
GP de Ciutadans (572)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Anoia 

(Igualada).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Anoia (Igualada).

Esmena 463
GP de Ciutadans (573)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cape-

llades (Capellades).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Capellades (Capellades).

Esmena 464
GP de Ciutadans (574)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Bages (Manresa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Bages (Manresa).
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Esmena 465
GP de Ciutadans (575)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Bases 

de Manresa (Manresa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bases de Manresa (Manresa).

Esmena 466
GP de Ciutadans (576)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sagra-

da Família (Manresa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sagrada Família (Manresa).

Esmena 467
GP de Ciutadans (577)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Andreu (Manresa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Andreu (Manresa).

Esmena 468
GP de Ciutadans (578)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Plaça 

Catalunya (Manresa-2) (Manresa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Plaça Catalunya (Manresa-2) (Manresa).

Esmena 469
GP de Ciutadans (579)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mas-

quefa (Masquefa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Masquefa (Masquefa).
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Esmena 470
GP de Ciutadans (580)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Les In-

dianes (Montcada i Reixac).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Les Indianes (Montcada i Reixac).

Esmena 471
GP de Ciutadans (581)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mont-

cada i Reixac (Montcada i Reixac).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montcada i Reixac (Montcada i Reixac).

Esmena 472
GP de Ciutadans (582)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Palau 

(Palau Solità I Plegamans).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Palau (Palau Solità I Plegamans).

Esmena 473
GP de Ciutadans (583)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Piera 

(Piera).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Piera (Piera).

Esmena 474
GP de Ciutadans (584)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Cerdanyola-Ripollet (Ripollet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Cerdanyola-Ripollet (Ripollet).
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Esmena 475
GP de Ciutadans (585)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Pine-

tons (Ripollet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Pinetons (Ripollet).

Esmena 476
GP de Ciutadans (586)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ripo-

llet (Ripollet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ripollet (Ripollet).

Esmena 477
GP de Ciutadans (587)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP y PAC 

Ca n’Oriach (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP y PAC Ca n’Oriach (Sabadell).

Esmena 478
GP de Ciutadans (588)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Centre 

(Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Centre (Sabadell).

Esmena 479
GP de Ciutadans (589)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Con-

còrdia (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Concòrdia (Sabadell).
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Esmena 480
GP de Ciutadans (590)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Creu 

Alta (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Creu Alta (Sabadell).

Esmena 481
GP de Ciutadans (591)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Creu 

de Barberà (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Creu de Barberà (Sabadell).

Esmena 482
GP de Ciutadans (592)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Gràcia 

(Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Gràcia (Sabadell).

Esmena 483
GP de Ciutadans (593)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Ser-

ra (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Serra (Sabadell).

Esmena 484
GP de Ciutadans (594)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Meri-

nals (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Merinals (Sabadell).
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Esmena 485
GP de Ciutadans (595)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Nord 

(Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Nord (Sabadell).

Esmena 486
GP de Ciutadans (596)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Poble-

nou (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Poblenou (Sabadell).

Esmena 487
GP de Ciutadans (597)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Sant Fèlix (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Sant Fèlix (Sabadell).

Esmena 488
GP de Ciutadans (598)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Oleguer (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Oleguer (Sabadell).

Esmena 489
GP de Ciutadans (599)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP 

Sud-Campoamor (Sabadell).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sud-Campoamor (Sabadell).
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Esmena 490
GP de Ciutadans (600)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Joan de Vilatorrada (Sant Joan de Vilatorrada).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Joan de Vilatorrada (Sant Joan de Vilatorrada).

Esmena 491
GP de Ciutadans (601)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Flo-

rida (Santa Perpètua de Mogoda).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Florida (Santa Perpètua de Mogoda).

Esmena 492
GP de Ciutadans (602)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Santa 

Perpètua de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Perpètua de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda).

Esmena 493
GP de Ciutadans (603)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Antoni 

Creus (Terrassa).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Antoni Creus (Terrassa).

Esmena 494
GP de Ciutadans (604)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vaca-

risses (Vacarisses).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vacarisses (Vacarisses).
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Esmena 495
GP de Ciutadans (605)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Can 

Pantiquet (Mollet del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Pantiquet (Mollet del Vallès).

Esmena 496
GP de Ciutadans (606)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Plana 

Lledó (Mollet del Vallés).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Plana Lledó (Mollet del Vallés).

Esmena 497
GP de Ciutadans (607)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Santa 

Eulàlia de Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Eulàlia de Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana).

Esmena 498
GP de Ciutadans (608)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Les 

Franqueses del Vallés (Les Franqueses del Vallés).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Les Franqueses del Vallés (Les Franqueses del Vallés).

Esmena 499
GP de Ciutadans (609)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Corró 

d’Avall (Les Franqueses del Vallés).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallés).
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Esmena 500
GP de Ciutadans (610)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Carde-

deu - Can Borràs (Cardedeu).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cardedeu - Can Borràs (Cardedeu).

Esmena 501
GP de Ciutadans (611)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La 

Cruïlla (Lliça d’Amunt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Cruïlla (Lliça d’Amunt).

Esmena 502
GP de Ciutadans (612)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Palau-

dàries (Lliça d’Amunt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Palaudàries (Lliça d’Amunt).

Esmena 503
GP de Ciutadans (613)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Bigues 

i Riells (Bigues i Riells).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bigues i Riells (Bigues i Riells).

Esmena 504
GP de Ciutadans (614)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Parets 

del Vallès (Parets del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Parets del Vallès (Parets del Vallès).
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Esmena 505
GP de Ciutadans (615)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Miquel (Granollers).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Miquel (Granollers).

Esmena 506
GP de Ciutadans (616)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vallès 

Oriental (Granollers).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vallès Oriental (Granollers).

Esmena 507
GP de Ciutadans (617)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Cano-

velles (Canovelles).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Canovelles (Canovelles).

Esmena 508
GP de Ciutadans (618)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Lla-

gosta (La Llagosta).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Llagosta (La Llagosta).

Esmena 509
GP de Ciutadans (619)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Alcoletge (Alcoletge).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Alcoletge (Alcoletge).
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Esmena 510
GP de Ciutadans (620)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Alpicat (Alpicat).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Alpicat (Alpicat).

Esmena 511
GP de Ciutadans (621)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Albatarrec (Albatarrec).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Albatarrec (Albatarrec).

Esmena 512
GP de Ciutadans (622)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Balà-

fia - Pardinyes - Secà de Sant Pere (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Balàfia - Pardinyes - Secà de Sant Pere (Lleida).

Esmena 513
GP de Ciutadans (623)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Borde-

ta-Magraners (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bordeta-Magraners (Lleida).

Esmena 514
GP de Ciutadans (624)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP 

Cappont (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Cappont (Lleida).



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 111 

Esmena 515
GP de Ciutadans (625)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Eixam-

ple (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Eixample (Lleida).

Esmena 516
GP de Ciutadans (626)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Onze 

de Setembre (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Onze de Setembre (Lleida).

Esmena 517
GP de Ciutadans (627)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Penelles (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Penelles (Lleida).

Esmena 518
GP de Ciutadans (628)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Prat de la Riba (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Prat de la Riba (Lleida).

Esmena 519
GP de Ciutadans (629)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Primer 

de Maig (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Primer de Maig (Lleida).
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Esmena 520
GP de Ciutadans (630)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Rambla 

de Ferran (Lleida).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rambla de Ferran (Lleida).

Esmena 521
GP de Ciutadans (631)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP L’Amet-

lla de Mar (L’Ametlla de Mar).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP L’Ametlla de Mar (L’Ametlla de Mar).

Esmena 522
GP de Ciutadans (632)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Bona-

vista (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bonavista (Tarragona).

Esmena 523
GP de Ciutadans (633)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Jaume 

I (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Jaume I (Tarragona).

Esmena 524
GP de Ciutadans (634)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Rambla 

Nova (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rambla Nova (Tarragona).



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 113 

Esmena 525
GP de Ciutadans (635)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Pere i Sant Pau (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).

Esmena 526
GP de Ciutadans (636)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Salvador (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Salvador (Tarragona).

Esmena 527
GP de Ciutadans (637)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Tarra-

co (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Tarraco (Tarragona).

Esmena 528
GP de Ciutadans (638)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Tarra-

gonès (Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Tarragonès (Tarragona).

Esmena 529
GP de Ciutadans (639)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Torreforta 

(Tarragona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Torreforta (Tarragona).
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Esmena 530
GP de Ciutadans (640)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos Consultori Lo-

cal Empuriabrava (Castelló d’Empúries).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Empuriabrava (Castelló d’Empúries).

Esmena 531
GP de Ciutadans (641)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Santa Cris-

tina d’Aro (Santa Cristina d’Aro).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Cristina d’Aro (Santa Cristina d’Aro).

Esmena 532
GP de Ciutadans (642)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Vilafant 

(Vilafant).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vilafant (Vilafant).

Esmena 533
GP de Ciutadans (643)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Can Gibert 

del Pla (Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Can Gibert del Pla (Girona).

Esmena 534
GP de Ciutadans (644)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Dr. Joan 

Vilaplana (Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Joan Vilaplana (Girona).
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Esmena 535
GP de Ciutadans (645)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Güell (Gi-

rona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Güell (Girona).

Esmena 536
GP de Ciutadans (646)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Montilivi 

(Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montilivi (Girona).

Esmena 537
GP de Ciutadans (647)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Pont Ma-

jor-Girona CL (Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Pont Major-Girona CL (Girona).

Esmena 538
GP de Ciutadans (648)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Santa 

Clara (Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Clara (Girona).

Esmena 539
GP de Ciutadans (649)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Vila-roja 

(Girona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vila-roja (Girona).
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Esmena 540
GP de Ciutadans (650)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Dr. Agustí 

Garriga (Artés).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Agustí Garriga (Artés).

Esmena 541
GP de Ciutadans (651)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Castellar 

del Vallès (Castellar del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Castellar del Vallès (Castellar del Vallès).

Esmena 542
GP de Ciutadans (652)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos Consultori local 

Pont de Vilomara (Pont de Vilomara i Rocafort).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori local Pont de Vilomara (Pont de Vilomara i Rocafort).

Esmena 543
GP de Ciutadans (653)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Sant Quir-

ze del Vallés (Sant Quirze del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Quirze del Vallés (Sant Quirze del Vallès).

Esmena 544
GP de Ciutadans (654)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP La Garri-

ga (La Garriga).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Garriga (La Garriga).
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Esmena 545
GP de Ciutadans (655)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Lliçà del 

Vall (Lliçà de Vall).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Lliçà del Vall (Lliçà de Vall).

Esmena 546
GP de Ciutadans (656)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Linars del 

Vallès (Linars del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Linars del Vallès (Linars del Vallès).

Esmena 547
GP de Ciutadans (657)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP Montornès 

del Vallès (Montornès del Vallès).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montornès del Vallès (Montornès del Vallès).

Esmena 548
GP de Ciutadans (658)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos Consultori Lo-

cal Les Masuques (Castellet i la Gornal).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Les Masuques (Castellet i la Gornal).

Esmena 549
GP de Ciutadans (659)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos CAP La Granja 

(Molins de Rei).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Granja (Molins de Rei).
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Esmena 550
GP de Ciutadans (660)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Pla 

(Sant Feliu de Llobregat).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Pla (Sant Feliu de Llobregat).

Esmena 551
GP de Ciutadans (661)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Rambla 

(Sant Feliu de Llobregat).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rambla (Sant Feliu de Llobregat).

Esmena 552
GP de Ciutadans (662)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Just Desvern (Sant Just Desvern).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Just Desvern (Sant Just Desvern).

Esmena 553
GP de Ciutadans (663)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sitges 

(Sitges).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sitges (Sitges).

Esmena 554
GP de Ciutadans (664)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Barraquer (Sant Adrià del Besós).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Barraquer (Sant Adrià del Besós).
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Esmena 555
GP de Ciutadans (665)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Barri 

Llatí (Santa Coloma de Gramenet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Barri Llatí (Santa Coloma de Gramenet).

Esmena 556
GP de Ciutadans (666)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. Vi-

laseca «Can Mariner» (Santa Coloma de Gramenet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Vilaseca «Can Mariner» (Santa Coloma de Gramenet).

Esmena 557
GP de Ciutadans (667)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Fon-

do (Santa Coloma de Gramenet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Fondo (Santa Coloma de Gramenet).

Esmena 558
GP de Ciutadans (668)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Santa 

Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet).

Esmena 559
GP de Ciutadans (669)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sin-

guerlín (Santa Coloma de Gramenet).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet).
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Esmena 560
GP de Ciutadans (670)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

local Alella (Alella).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori local Alella (Alella).

Esmena 561
GP de Ciutadans (671)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Mas-

nou (El Masnou).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Masnou (El Masnou).

Esmena 562
GP de Ciutadans (672)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Teià (Teià).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Teià (Teià).

Esmena 563
GP de Ciutadans (673)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Barri Cotet (Premià de Dalt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Barri Cotet (Premià de Dalt).

Esmena 564
GP de Ciutadans (674)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local El Remei (Premià de Dalt)
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local El Remei (Premià de Dalt).
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Esmena 565
GP de Ciutadans (675)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Nucli Urbà (Enllaç) (Premià de Dalt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Nucli Urbà (Enllaç) (Premià de Dalt).

Esmena 566
GP de Ciutadans (676)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Guillermo Masriera i Guardiola (Vilassar de Mar).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Guillermo Masriera i Guardiola (Vilassar de Mar).

Esmena 567
GP de Ciutadans (677)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Cabrils (Cabrils).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Cabrils (Cabrils).

Esmena 568
GP de Ciutadans (678)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Ma-

resme (Mataró).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Maresme (Mataró).

Esmena 569
GP de Ciutadans (679)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La 

Llàntia (Mataró).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Llàntia (Mataró).
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Esmena 570
GP de Ciutadans (680)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Roca-

fonda Palau (Mataró).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rocafonda Palau (Mataró).

Esmena 571
GP de Ciutadans (681)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ronda 

Cerdanya (Mataró).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ronda Cerdanya (Mataró).

Esmena 572
GP de Ciutadans (682)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ronda 

Prim (Mataró).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ronda Prim (Mataró).

Esmena 573
GP de Ciutadans (683)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Andreu de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres).

Esmena 574
GP de Ciutadans (684)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Montaltparc (Sant Vicenç de Montalt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Montaltparc (Sant Vicenç de Montalt).
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Esmena 575
GP de Ciutadans (685)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Nucli Antic (Sant Vicenç de Montalt).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Nucli Antic (Sant Vicenç de Montalt).

Esmena 576
GP de Ciutadans (686)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del Consultori 

Local Santa Susanna (Santa Susanna).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del Consultori Local Santa Susanna (Santa Susanna).

Esmena 577
GP de Ciutadans (687)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Tordera  

(Tordera).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Tordera (Tordera).

Esmena 578
GP de Ciutadans (688)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Lluís Sayé (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Lluís Sayé (Barcelona).

Esmena 579
GP de Ciutadans (689)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dras-

sanes (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Drassanes (Barcelona).
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Esmena 580
GP de Ciutadans (690)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Gòtic 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Gòtic (Barcelona).

Esmena 581
GP de Ciutadans (691)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Casc 

Antic (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Casc Antic (Barcelona).

Esmena 582
GP de Ciutadans (692)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Poble-

nou (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Poblenou (Barcelona).

Esmena 583
GP de Ciutadans (693)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ramón 

Turró (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ramón Turró (Barcelona).

Esmena 584
GP de Ciutadans (694)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Adrià 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Adrià (Barcelona).



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 125 

Esmena 585
GP de Ciutadans (695)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Clot 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Clot (Barcelona).

Esmena 586
GP de Ciutadans (696)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Passeig 

de Sant Joan (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Passeig de Sant Joan (Barcelona).

Esmena 587
GP de Ciutadans (697)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Carles 

I (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Carles I (Barcelona).

Esmena 588
GP de Ciutadans (698)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Borde-

ta-Magòria (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bordeta-Magòria (Barcelona).

Esmena 589
GP de Ciutadans (699)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Manso (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Manso (Barcelona).
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Esmena 590
GP de Ciutadans (700)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Rio de 

Janeiro (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Rio de Janeiro (Barcelona).

Esmena 591
GP de Ciutadans (701)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Besòs 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Besòs (Barcelona).

Esmena 592
GP de Ciutadans (702)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Pau 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Pau (Barcelona).

Esmena 593
GP de Ciutadans (703)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Sant Martí de Provençals (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Sant Martí de Provençals (Barcelona).

Esmena 594
GP de Ciutadans (704)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sanlle-

hy (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sanllehy (Barcelona).
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Esmena 595
GP de Ciutadans (705)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Sa-

grera (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Sagrera (Barcelona).

Esmena 596
GP de Ciutadans (706)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Roger 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Roger (Barcelona).

Esmena 597
GP de Ciutadans (707)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sants 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sants (Barcelona).

Esmena 598
GP de Ciutadans (708)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Mont-

negre (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Montnegre (Barcelona).

Esmena 599
GP de Ciutadans (709)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Nu-

mància (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Numància (Barcelona).
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Esmena 600
GP de Ciutadans (710)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Bon 

Pastor (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Bon Pastor (Barcelona).

Esmena 601
GP de Ciutadans (711)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Casernes (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Casernes (Barcelona).

Esmena 602
GP de Ciutadans (712)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Andreu (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Andreu (Barcelona).

Esmena 603
GP de Ciutadans (713)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP i CUAP 

Horta (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP i CUAP Horta (Barcelona).

Esmena 604
GP de Ciutadans (714)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Turó 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Turó (Barcelona).
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Esmena 605
GP de Ciutadans (715)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP El Car-

mel (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP El Carmel (Barcelona).

Esmena 606
GP de Ciutadans (716)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Horta 

(Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Horta (Barcelona).

Esmena 607
GP de Ciutadans (717)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Chafa-

rinas (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Chafarinas (Barcelona).

Esmena 608
GP de Ciutadans (718)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Ciutat 

Meridiana (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Ciutat Meridiana (Barcelona).

Esmena 609
GP de Ciutadans (719)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Trinitat 

Vella (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Trinitat Vella (Barcelona).
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Esmena 610
GP de Ciutadans (720)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Sant 

Rafael (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Sant Rafael (Barcelona).

Esmena 611
GP de Ciutadans (721)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Pare 

Claret (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Pare Claret (Barcelona).

Esmena 612
GP de Ciutadans (722)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Vila de 

Gràcia (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Vila de Gràcia (Barcelona).

Esmena 613
GP de Ciutadans (723)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Dr. 

Carles Ribas (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Dr. Carles Ribas (Barcelona).

Esmena 614
GP de Ciutadans (724)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP La Ma-

rina (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP La Marina (Barcelona).
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Esmena 615
GP de Ciutadans (725)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Gui-

nardó (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Guinardó (Barcelona).

Esmena 616
GP de Ciutadans (726)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Passeig 

Maragall (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Passeig Maragall (Barcelona).

Esmena 617
GP de Ciutadans (727)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Guine-

ueta (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Guineueta (Barcelona).

Esmena 618
GP de Ciutadans (728)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Dotació per garantir els recursos del CAP Roque-

tes (Barcelona).
El Govern de la Generalitat dins de les disponibilitats pressupostàries per al 

2020, garantirà els recursos necessaris per executar l’adequació i actualització del 
material del CAP Roquetes (Barcelona).

Esmena 619
GP de Ciutadans (729)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al Raval Nord (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’un nou 

Centre d’Atenció Primària (CAP) al Raval Nord (Barcelona).
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Esmena 620
GP de Ciutadans (730)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les necessi-

tats del Centre de Salut Mental Santa Coloma de Gramenet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les necessitats del 

Centre de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 621
GP de Ciutadans (731)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’amplia-

ció del Centre d’Atenció Primària (CAP) del barri de Besòs i Maresme (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar l’ampliació del Centre 

d’Atenció Primària (CAP) del barri de Besòs i Maresme (Barcelona).

Esmena 622
GP de Ciutadans (732)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària (CAP) a les Franqueses.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria al Centre d’Atenció Primària (CAP) a les Franqueses.

Esmena 623
GP de Ciutadans (733)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Santa Perpetua de Moguda
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Santa Perpetua de Moguda

Esmena 624
GP de Ciutadans (734)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària a Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sabadell

Esmena 625
GP de Ciutadans (735)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària a Sant Pere de Ribes
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-
diatria a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Sant Pere de Ribes

Esmena 626
GP de Ciutadans (736)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària a el Prat del Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a el Prat del Llobregat.

Esmena 627
GP de Ciutadans (737)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al Centre d’Atenció Primària a Tossa de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Tossa de Mar.

Esmena 628
GP de Ciutadans (738)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria al CUAP de Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria al CUAP de Sant Andreu de la Barca

Esmena 629
GP de Ciutadans (739)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de pediatria i ginecologia al Centre d’Atenció Primària
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de pe-

diatria i ginecologia al Centre d’Atenció Primària de Vallirana

Esmena 630
GP de Ciutadans (740)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

de traumatologia i ginecologia al Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei de 

traumatologia i ginecologia al Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès.

Fascicle quart
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Esmena 631
GP de Ciutadans (741)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Sarrià de Ter
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Sarrià de Ter.

Esmena 632
GP de Ciutadans (742)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Sitges
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Sitges.

Esmena 633
GP de Ciutadans (743)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Corbera del Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Corbera del Llobregat.

Esmena 634
GP de Ciutadans (744)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Castelldefels.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències a cada Centre d’Atenció Primària (CAP) a Castelldefels.

Esmena 635
GP de Ciutadans (745)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Esparraguera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Esparraguera.

Esmena 636
GP de Ciutadans (746)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Castelló d’Empuries
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-
gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Castelló d’Empúries

Esmena 637
GP de Ciutadans (747)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció del Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Horta (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció del Cen-

tre d’Atenció Primària (CAP) d’Horta (Barcelona).

Esmena 638
GP de Ciutadans (748)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del nou centre 
de Salut Mental a Gràcia.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del nou centre de 
Salut Mental a Gràcia.

Esmena 639
GP de Ciutadans (749)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres de 

construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del nou centre 
de Salut Mental a Gràcia.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del nou centre de 
Salut Mental a Gràcia.

Esmena 640
GP de Ciutadans (750)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre 
d’Atenció Primària de la Barceloneta

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Aten-
ció Primària de la Barceloneta.
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Esmena 641
GP de Ciutadans (751)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre 
d’Atenció Primària del Casc Antic/Rec Comtal

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Aten-
ció Primària del Casc Antic/ Rec Comtal.

Esmena 642
GP de Ciutadans (752)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre 
d’Atenció Primària de la Vila de Gràcia

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Aten-
ció Primària de la Vila de Gràcia.

Esmena 643
GP de Ciutadans (753)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre 
d’Atenció Primària del Parc i la Llacuna

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Aten-
ció Primària del Parc i la Llacuna.

Esmena 644
GP de Ciutadans (754)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de les obres 

de construcció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre 
d’Atenció Primària de la Guineueta de Barcelona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres de cons-
trucció, rehabilitació i posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Aten-
ció Primària de la Guineueta de Barcelona.

Esmena 645
GP de Ciutadans (755)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Gava 1
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-
gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Gava 1

Esmena 646
GP de Ciutadans (756)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Tordera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Tordera

Esmena 647
GP de Ciutadans (757)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Roses
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Roses

Esmena 648
GP de Ciutadans (758)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Palau de Solità i Plegamans
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Palau de Solità i Plegamans

Esmena 649
GP de Ciutadans (759)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari els 

caps de setmana al Centre d’Atenció Primària a Begues
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari els caps 

de setmana al Centre d’Atenció Primària a Begues.

Esmena 650
GP de Ciutadans (760)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari els 

caps de setmana al Centre d’Atenció Primària a Calella.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari els caps 

de setmana al Centre d’Atenció Primària a Calella.
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Esmena 651
GP de Ciutadans (761)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari els 

caps de setmana i horari nocturn al Centre d’Atenció Primària a Cassa de la Selva
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari els caps 

de setmana i horari nocturn al Centre d’Atenció Primària a Cassa de la Selva.

Esmena 652
GP de Ciutadans (762)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari noc-

turn al Centre d’Atenció Primària a Blanes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari nocturn 

al Centre d’Atenció Primària a Blanes

Esmena 653
GP de Ciutadans (763)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari noc-

turn al Centre d’Atenció Primària a Miami Platja
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari nocturn 

al Centre d’Atenció Primària a Miami Platja.

Esmena 654
GP de Ciutadans (764)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari noc-

turn al Centre d’Atenció Primària a Castellar del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari nocturn 

al Centre d’Atenció Primària a Castellar del Vallès.

Esmena 655
GP de Ciutadans (765)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació de l’horari noc-

turn al Centre d’Atenció Primària a Barberà del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació de l’horari nocturn 

al Centre d’Atenció Primària a Barberà del Vallès.

Esmena 656
GP de Ciutadans (766)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Plans estratègics en l’àmbit de la salut
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El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 
llei, impulsarà les mesures necessàries per aprovar els Plans Estratègics anunciats 
els darrers anys amb els informes d’implementació corresponents, a través del De-
partament de Salut tots els Plans Estratègics anunciats els darrers anys amb els in-
formes d’implementació corresponents.

Esmena 657
GP de Ciutadans (767)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova).Fons per revertir les retallades en l’àmbit de l’aten-

ció primària
El Govern crearà un Fons que tindrà com finalitat revertir les retallades de 

l’atenció primària dels darrers anys.

Esmena 658
GP de Ciutadans (768)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per l’atenció primària
El Govern de la Generalitat farà un pla i crearà un Fons amb l’objectiu que 

l’atenció primària sigui el veritable eix del sistema sanitari. També el Fons haurà de 
garantir i assegurar una ferma accessibilitat a les visites d’atenció primària.

Esmena 659
GP de Ciutadans (769)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per garantir els recursos dels 

centres assistencials d’urgències
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir els recursos necessaris 

per tal de revertir els centres assistencials d’urgències tancats.

Esmena 660
GP de Ciutadans (770)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per assegurar l’accessibilitat a les visites 

d’atenció especialitzada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal d’assegurar una ferma acces-

sibilitat a les visites de l’atenció especialitzada.

Esmena 661
GP de Ciutadans (771)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova). Fons per assegurar l’accessibilitat a les proves 

diagnòstiques
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal d’assegurar una ferma acces-

sibilitat a les proves diagnòstiques.
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Esmena 662
GP de Ciutadans (772)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per l’accessibilitat a l’atenció pediàtrica
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per assegurar una ferma accessibi-

litat a l’atenció pediàtrica a tot el territori català.

Esmena 663
GP de Ciutadans (773)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir les desigualtats 

sanitàries catalanes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir les desigualtats 

sanitàries catalanes.

Esmena 664
GP de Ciutadans (774)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per estabilitazar les plantilles interines
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per estabilitzar les plantilles interi-

nes mitjançant concursos d’oposició, amb un pla d’estabilització contra la precarie-
tat laboral de tots els col·lectius professionals del sistema sanitari.

Esmena 665
GP de Ciutadans (775)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons pel sistema de cobertura d’ambulàncies
El Govern de la Generalitat crearà un Fons perquè el sistema de cobertura d’am-

bulàncies sigui una realitat i que s’implantin aquelles mesures de millora aprovades 
en mocions parlamentàries i a la Comissió de Salut.

Esmena 666
GP de Ciutadans (776)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir que els quiròfans 

estiguin funcionant amb ple rendiment
El Govern crearà un Fons per garantir que els quiròfans estiguin funcionant a 

ple rendiment.

Esmena 667
GP de Ciutadans (777)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per la millora de les oficines de farmàcia co-

munitàries, les accions orientades a la comunitat i l’atenció primària
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar la relació basada entre 
les oficines de farmàcia comunitàries, les accions orientades a la comunitat i l’aten-
ció primària.

Esmena 668
GP de Ciutadans (778)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (nova). Informe sobre el funcionament del sistema sanità-

ria a l’Alt Pirineu.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, adoptarà les mesures necessàries que permeti publicar un informe sobre el fun-
cionament del sistema sanitari a l’Alt Pirineu, així com les accions i les inversions 
previstes per a la seva millora.

Esmena 669
GP de Ciutadans (779)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (nova) Millores en els indicadors de qualitat en la web de 

transparència.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, impulsarà les mesures necessàries per millorar el portal de transparència afe-
gint els indicadors de qualitat aprovats per la Comissió de Salut. Aquestes reformes 
seran liderades pel Departament de Salut i el sector sanitari públic de Catalunya 
(SISCAT).

Esmena 670
GP de Ciutadans (780)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Pla d’Acció de Salut Pública.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un Pla d’Acció de 
Salut Pública. Aquest Pla d’Acció de Salut Pública incorporarà les accions que es 
portaran a terme en atenció primària, hospitalària, salut mental, addicions i socio-
sanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i els centres.

Esmena 671
GP de Ciutadans (781)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Pla de Finançament i Inversions del Sistema Pú-

blic de Salut de Barcelona.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un Pla de Finan-
çament i Inversions del Sistema Públic de Salut de Barcelona. Aquest Pla de Fi-
nançament i Inversions del Sistema Públic de Salut incorporarà les accions que es 
portaran a terme en atenció primària, hospitalària, salut mental, addiccions, i so-
ciosanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i els centres.
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Esmena 672
GP de Ciutadans (782)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Increment de les transferències corrents destina-

des al Consorci Sanitari de Barcelona.
El Govern de la Generalitat amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, incrementarà les transferències corrents destinades al Consoci Sanitari de Bar-
celona.

Esmena 673
GP de Ciutadans (783)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Increment de les transferències corrents destina-

des al Consorci Mar Parc de Barcelona
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, incrementarà les transferències corrents destinades al Consorci Mar Parc de 
Barcelona.

Esmena 674
GP de Ciutadans (784)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment del Conveni signat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat el 6 
de setembre de 2018 per la millora de la salut i el benestar de la població d’aquest 
municipi i, en particular, pel que fa a la dotació d’equipament i personal pel CAP 
Florida Sud.

Esmena 675
GP de Ciutadans (785)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment del Conveni signat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat pel 
període 2010-2015 i, en particular, pel que fa a la remodelació del CAP Ronda de 
la Torrassa.

Esmena 676
GP de Ciutadans (786)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment dels Convenis signats amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
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tant pel període 2010-2015 com el 6 de setembre de 2018 per la millora de la salut 
i el benestar de la població d’aquest municipi i, en particular, pel que fa a la cons-
trucció de un nou equipament en substitució dels espais que ocupa en l’actualitat el 
CAP Sant Josep i que permetria l’ampliació de la capacitat assistencial de l’actual 
CUAP Pura Fernández i el servei de diagnòstic per la imatge.

Esmena 677
GP de Ciutadans (787)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències al Centre d’Atenció Primària a Santa Susana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències al Centre d’Atenció Primària (CAP) a Santa Susana

Esmena 678
GP de Ciutadans (788)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències nocturnes al CAP Montcada i Reixac Jaume I
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències nocturnes al CAP Montcada i Reixac Jaume I

Esmena 679
GP de Ciutadans (789)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació del servei 

d’urgències nocturnes al CAP Tossa de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació del servei d’ur-

gències nocturnes al CAP Tossa de Mar

Esmena 680
GP de Ciutadans (790)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la incorporació de con-

tainers pels residus en les àrees sanitàries de Sant Pere de Ribes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la incorporació de containers de 

residus en les àrees sanitàries de Sant Pere de Ribes.

Esmena 681
GP de Ciutadans (791)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Conveni de col·laboració entre l’administració de 

la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut.
El Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Salut, el 

Servei Català de Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per la millora de 
la salut i el benestar de la població en la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat el 6 
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de setembre, en el que el Catsalut es comprometia a influir un pla d’execució d’In-
versions corresponent al període 2018-2021, en relació a la construcció d’un nou 
equipament sanitària que permeti ubicar el EAP Sant Josep i traslladar i ampliar la 
capacitat assistencial del actual CUAP Pura Fernández.

Esmena 682
GP de Ciutadans (792)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Conveni de col·laboració entre l’administració de 

la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut.
El Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Salut, el 

Servei Català de Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per la millora de 
la salut i el benestar de la població en la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat el 6 de 
setembre, en el que el Catsalut es comprometia a influir un pla d’execució d’Inversi-
ons corresponent al període 2018-2021 per la segona fase de l’Hospital universitari 
de Bellvitge.

Esmena 683
GP de Ciutadans (793)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Conveni de col·laboració entre l’administració de 

la Generalitat de Catalunya i el Departament de Salut.
El Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Salut, el 

Servei Català de Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per la millora de 
la salut i el benestar de la població en la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat el 6 de 
setembre, en el que el Catsalut es comprometia a influir un pla d’execució d’Inver-
sions corresponent al període 2018-202 per la reforma i condicionament de les no-
ves consultes externes de l’institut català d’oncologia del Hospital Duran i Reynals.

Esmena 684
GP de Ciutadans (794)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Penelles (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Penelles (Lleida). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

– Creació d’un Fons destinat a un Pla de xoc per eliminar les llistes d’espera 
assistencials, diagnòstiques i quirúrgiques

Esmena 685
GP de Ciutadans (795)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons destinat a millorar les llistes d’espera
El Govern crearà un Fons destinat a disminuir en un 20% la demora assistencial, 

incloent-hi el temps d’espera per a totes les especialitats i processos diagnòstics.
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Esmena 686
GP de Ciutadans (796)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons destinat a millorar les llistes d’espera especial
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a disminuir el temps assis-

tencial de la llista d’espera a aquells pacients considerats una prioritat amb criteris 
clínics.

Esmena 687
GP de Ciutadans (797)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Salut
Disposició Addicional (nova) Fons per l’hospital Esperit Sant de Santa Coloma
El Govern crearà un Fons per dotar els recursos necessaris per garantir el cor-

recte desenvolupament de les seves capacitats i disposi del personal suficient per a 
desenvolupar les seves tasques i puguin donar una plena atenció als ciudadans.

Esmena 688
GP de Ciutadans (798)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel projecte de construcció de 

l’hospital comarcal al Garraf.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel projecte de construcció de l’hos-

pital comarcal al Garraf.

Esmena 689
GP de Ciutadans (799)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’Hospital 

del Mar a Barcelona.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de les obres que per-

meti acabar totes les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar a Barcelona.

Esmena 690
GP de Ciutadans (800)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’Hospital 

Clínic
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de l’ampliació de 

l’Hospital Clínic que permeti reubicar el servei d’urgències, la base d’ambulàncies i 
les plantes d’hospitalització pendents.
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Esmena 691
GP de Ciutadans (801)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació de l’Hospital Joan XXIII
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la rehabilitació de 

l’Hospital Joan XXIII.

Esmena 692
GP de Ciutadans (802)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la rehabili-

tació de l’Hospital de Sant Jaume
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la rehabilitació de 

l’Hospital de Sant Jaume.

Esmena 693
GP de Ciutadans (803)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Informe tècnics sobre la ubicació del nou Hospi-

tal Trueta
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor de la 

Llei, presentarà un informe tècnic sobre la nova ubicació del Hospital Trueta.

Esmena 694
GP de Ciutadans (804)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Projecte nou Hospital a Palamòs
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor de la 

Llei, presentarà el nou projecte de l’Hospital de Palamòs, per tal de cobrir les ne-
cessitats de la població del Baix Empordà.

Esmena 695
GP de Ciutadans (805)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar els serveis d’ur-

gència al Parc Taulí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar els serveis d’urgència 

al Parc Taulí.
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Esmena 696
GP de Ciutadans (806)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Arnau de Vilanova 
(Lleida)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida.

Esmena 697
GP de Ciutadans (807)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Joan XXIII de Tar-
ragona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Joan XXIII de Tarragona.

Esmena 698
GP de Ciutadans (808)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Sant Joan de Reus.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Sant Joan de Reus (Tar-
ragona).

Esmena 699
GP de Ciutadans (809)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de Vall d’Hebron de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona

Esmena 700
GP de Ciutadans (810)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Doctor Josep Trueta 
de Girona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Doctor Josep Trueta de 
Girona.
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Esmena 701
GP de Ciutadans (811)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Bellvitge de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Bellvitge de Barcelona

Esmena 702
GP de Ciutadans (812)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona

Esmena 703
GP de Ciutadans (813)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Esmena 704
GP de Ciutadans (814)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir un nou edifici de 

radiologia i un nou aparcament l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir un nou edifici de radio-

logia i un nou aparcament a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Esmena 705
GP de Ciutadans (815)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Sant Llorenç de 
Viladecans

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Sant Llorenç de Vilade-
cans
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Esmena 706
GP de Ciutadans (816)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital del Vendrell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital del Vendrell

Esmena 707
GP de Ciutadans (817)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Lleuger Antoni de 
Gimbernat de Cambrils

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Lleuger Antoni de Gim-
bernat de Cambrils.

Esmena 708
GP de Ciutadans (818)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Sant Pau i Santa 
Tecla de Tarragona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Sant Pau i Santa Tecla 
de Tarragona

Esmena 709
GP de Ciutadans (819)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Comarcal Móra 
d’Ebre

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Comarcarl Móra d’Ebre.

Esmena 710
GP de Ciutadans (820)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital de Palamós.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital de Palamós
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Esmena 711
GP de Ciutadans (821)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Comarcal Sant Jaume 
de Calella.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Comarcal Sant Jaume de 
Calella.

Esmena 712
GP de Ciutadans (822)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Comarcal de Blanes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Comarcal de Blanes

Esmena 713
GP de Ciutadans (823)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital d’Igualada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital d’Igualada

Esmena 714
GP de Ciutadans (824)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Municipal de Ba-
dalona.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Municipal de Badalona

Esmena 715
GP de Ciutadans (825)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Municipal de Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Municipal de Sabadell
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Esmena 716
GP de Ciutadans (826)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Mutua Terrassa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Mutua Terrassa

Esmena 717
GP de Ciutadans (827)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de perso-

nal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Terrassa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 

l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Terrassa

Esmena 718
GP de Ciutadans (828)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir el reforç de per-

sonal, l’obertura a l’estiu i vacances de tots els llits de l’hospital Comarcal de Cam-
pdevànol.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir el reforç de personal, 
l’obertura a l’estiu i vacances, de tots els llits de l’hospital Comarcal de Campde-
vànol.

Esmena 719
GP de Ciutadans (829)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir les substitucions 

de treballadors assistencials de tot el sistema sanitari català
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir les substitucions dels 

treballadors assistencials de tot el sistema sanitari català quan estiguin en situació 
de baixa per malaltia, de vacances, jubilacions i maternitat.

Esmena 720
GP de Ciutadans (830)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montgat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montgat (Montgat) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial.
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Esmena 721
GP de Ciutadans (831)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Cap Vicenç Papaceit (La Roca del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Papaceit (La Roca del Vallès) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 722
GP de Ciutadans (832)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Tossa de Mar (Tossa de Mar)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Tossa de Mar (Tossa de Mar) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 723
GP de Ciutadans (833)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Les Franqueses del Vallès (Les Franqueses del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Franqueses del Vallès (Les Franqueses del Va-
llès). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plan-
tilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 724
GP de Ciutadans (834)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir rebaixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 725
GP de Ciutadans (835)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Cardedeu - Can Borràs (Cardedeu)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Cardedeu - Can Borràs (Cardedeu). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 726
GP de Ciutadans (836)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Cardedeu - La Cruïlla (Lliça d’Amunt)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cardedeu - La Cruïlla (Lliça d’Amunt). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 727
GP de Ciutadans (837)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Palaudàries (Lliça d’Amunt).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Palaudàries (Lliça d’Amunt). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 728
GP de Ciutadans (838)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Bigues i Riells (Bigues i Riells).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Bigues i Riells (Bigues i Riells). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 729
GP de Ciutadans (839)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Parets del Vallès (Parets del Vallès).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Parets del Vallès (Parets del Vallès). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 730
GP de Ciutadans (840)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Miquel (Granollers).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària CAP Sant Miquel (Granollers). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 731
GP de Ciutadans (841)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Vallès Oriental (Granollers).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària CAP Vallès Oriental (Granollers). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 732
GP de Ciutadans (842)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Canovelles (Canovelles).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària CAP Canovelles (Canovelles). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 733
GP de Ciutadans (843)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP La Llagosta (La Llagosta).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària CAP La Llagosta (La Llagosta). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 734
GP de Ciutadans (844)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Alcoletge (Alcoletge).
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del Consultori Local Alcoletge (Alcoletge). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 735
GP de Ciutadans (845)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Alpicat (Alpicat).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Alpicat (Alpicat). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 736
GP de Ciutadans (846)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Albatarrec (Albatarrec).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Albatarrec (Albatarrec). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 737
GP de Ciutadans (847)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Lloret de Mar (Lloret de Mar)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Lloret de Mar (Lloret de Mar) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 738
GP de Ciutadans (848)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Igualada Nord (Igualada)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Igualada Nord (Igualada) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial.
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Esmena 739
GP de Ciutadans (849)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Doctor Joan Planes (Castellbisbal)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Doctor Joan Planes (Castellbisbal) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 740
GP de Ciutadans (850)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Matadepera (Matadepera)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Matadepera (Matadepera) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 741
GP de Ciutadans (851)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Anton de Borja (Rubí)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Anton de Borja (Rubí) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 742
GP de Ciutadans (852)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Mutua Rubí (Rubí)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Mutua Rubí (Rubí) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 743
GP de Ciutadans (853)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Genis (Rubí)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Sant Genis (Rubí) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 744
GP de Ciutadans (854)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calella (Calella)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calella (Calella) Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial.

Esmena 745
GP de Ciutadans (855)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Rull (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Rull (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 746
GP de Ciutadans (856)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Marià Fortuny (Reus)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Marià Fortuny (Reus) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 747
GP de Ciutadans (857)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Vandellòs - L’Hospitalet de l’Infant (Hospitalet de 
l’Infant)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Vandellòs - L’Hospitalet de l’Infant (Hospitalet de 
l’Infant) Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar planti-
lles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.
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Esmena 748
GP de Ciutadans (858)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Vandellós (Vandellós)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Vandellòs (Vandellòs) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 749
GP de Ciutadans (859)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Olesa de Montserrat (Olesa de Montserrat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Olesa de Montserrat (Olesa de Montserrat) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 750
GP de Ciutadans (860)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 751
GP de Ciutadans (861)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Turó Can Mates (Sant Cugat del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Turó Can Mates (Sant Cugat del Vallès) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 752
GP de Ciutadans (862)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP de la Mina (Sant Cugat del Vallès)



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 159 

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP de la Mina (Sant Cugat del Vallès) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 753
GP de Ciutadans (863)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Oest (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Oest (Terrassa) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 754
GP de Ciutadans (864)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Llàtzer (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Llàtzer (Terrassa) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 755
GP de Ciutadans (865)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rambla de Terrassa (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rambla de Terrassa (Terrassa) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 756
GP de Ciutadans (866)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Nord (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Nord (Terrassa) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.
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Esmena 757
GP de Ciutadans (867)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Sud (Can Jofresa) (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Sud (Can Jofresa) (Terrassa) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 758
GP de Ciutadans (868)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Est (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Terrassa Est(Terrassa) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 759
GP de Ciutadans (869)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Trias– Ernest Lluch (Viladecavalls)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Trias - Ernest Lluch (Viladecavalls) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 760
GP de Ciutadans (870)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Palafrugell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Palafrugell Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial.

Esmena 761
GP de Ciutadans (871)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Palamós
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Palamós Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial.

Esmena 762
GP de Ciutadans (872)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torroella de Montgrí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torroella de Montgrí Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 763
GP de Ciutadans (873)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Albinyana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Albinyana Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial.

Esmena 764
GP de Ciutadans (874)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Bellveí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Bellveí Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial.

Esmena 765
GP de Ciutadans (875)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torredembarra
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torredembarra Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial
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Esmena 766
GP de Ciutadans (876)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calafell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calafell Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 767
GP de Ciutadans (877)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calafell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Calafell Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 768
GP de Ciutadans (878)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Segur de Calafell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Segur de Calafell Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 769
GP de Ciutadans (879)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vila-Seca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vila-Seca Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 770
GP de Ciutadans (880)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Plana (Vila-Seca)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP La Plana (Vila-Seca) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 771
GP de Ciutadans (881)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Comarruga
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Comarruga Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 772
GP de Ciutadans (882)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Vendrell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Vendrell Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 773
GP de Ciutadans (883)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Catllar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Catllar Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 774
GP de Ciutadans (884)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Oliva
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Oliva Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial
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Esmena 775
GP de Ciutadans (885)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Blanes Centre
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Blanes Centre Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 776
GP de Ciutadans (886)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Blanes 2
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Blanes 2 Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 777
GP de Ciutadans (887)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Roses
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Roses Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 778
GP de Ciutadans (888)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ernest Lluch (Figueres)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ernest Lluch (Figueres) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 779
GP de Ciutadans (889)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Josep Masdevall Terrades (Figueres)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Josep Masdevall Terrades (Figueres) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 780
GP de Ciutadans (890)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sarrià de Ter
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Sarrià de Ter Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 781
GP de Ciutadans (891)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Subirós (La Jonquera)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Subirós (La Jonquera) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 782
GP de Ciutadans (892)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP L’Ampolla
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP L’Ampolla Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 783
GP de Ciutadans (893)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Raval de Crist (Roquetes)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Raval de Crist (Roquetes) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 784
GP de Ciutadans (894)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Temple (Tortosa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Temple (Tortosa) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 785
GP de Ciutadans (895)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Baix Ebre (Tortosa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Baix Ebre (Tortosa) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 786
GP de Ciutadans (896)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Salou
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Salou Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 787
GP de Ciutadans (897)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Local Perafort (Perafort)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Local Perafort (Perafort) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 788
GP de Ciutadans (898)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Pineda
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP La Pineda Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 789
GP de Ciutadans (899)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montroig del Camp
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montroig del Camp Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 790
GP de Ciutadans (900)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Miami Platja (Montroig del Camp)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Miami Platja (Montroig del Camp) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 791
GP de Ciutadans (901)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Morell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Morell Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 792
GP de Ciutadans (902)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Roda de Barà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Roda de Barà Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial
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Esmena 793
GP de Ciutadans (903)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Pere (Reus)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Pere (Reus) Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 794
GP de Ciutadans (904)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Horts de Miró (Reus)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Hors de Miró (Reus) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 795
GP de Ciutadans (905)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Sarró Roset (Valls)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Sarró Roset (Valls) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 796
GP de Ciutadans (906)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Canonja
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Canonja Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 797
GP de Ciutadans (907)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cunit
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Cunit Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 798
GP de Ciutadans (908)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Pallaressos
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Pallaressos Aquest Fons haurà d’incorporar un pla 
de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 799
GP de Ciutadans (909)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Gavà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Gavà Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 800
GP de Ciutadans (910)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Roses
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Bartomeu Fabrés Anglada (Gavà) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 801
GP de Ciutadans (911)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Andreu de la Barca
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Andreu de la Barca Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 802
GP de Ciutadans (912)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP CUAP La Solana (Sant Andreu de la Barca)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP CUAP La Solana (Sant Andreu de la Barca) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 803
GP de Ciutadans (913)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Begues
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Begues Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 804
GP de Ciutadans (914)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cubelles
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cubelles Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 805
GP de Ciutadans (915)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Lluis Millet (Esplugues de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Lluis Millet (Esplugues de Llobregat) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 806
GP de Ciutadans (916)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Abrera
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Abrera Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 807
GP de Ciutadans (917)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Vilalba (Abrera)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Vilalba (Abrera) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 808
GP de Ciutadans (918)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Maria de Vilalba (Abrera)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Maria de Vilalba (Abrera) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 809
GP de Ciutadans (919)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Castell (Castelldefels)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Castell (Castelldefels) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 810
GP de Ciutadans (920)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Bou (Castelldefells)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Bou (Castelldefels) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 811
GP de Ciutadans (921)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Coloma de Cervelló
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Coloma de Cervelló Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 812
GP de Ciutadans (922)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP del Consultori Local Colònia Güell (Santa Coloma 
de Cervelló)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-
pera de l’Atenció Primària del CAP del Consultori Local Colònia Güell (Santa Co-
loma de Cervelló) Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilit-
zar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial

Esmena 813
GP de Ciutadans (923)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Pallejà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Pallejà Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 814
GP de Ciutadans (924)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Cornellà de Llobregat - La Gabarra (Cornellà de 
Llobregat)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Cornellà de Llobregat - La Gabarra (Connellà de 
Llobregat) Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plan-
tilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assis-
tencial
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Esmena 815
GP de Ciutadans (925)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Martí i Julià (Cornella de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Martí i Julià (Cornella de Llobregat) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 816
GP de Ciutadans (926)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Moritz– Mossèn Jaume Soler (Cornellà de Llo-
bregat)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Can Moritz - Mossèn Jaume Soler (Cornellà de Llo-
bregat) Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 817
GP de Ciutadans (927)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Sant IlldeFons (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Sant IlldeFons (Cornellà de Llobregat) 
Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 818
GP de Ciutadans (928)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Consultori Local Fontsanta (Cornellà de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Consultori Local Fontsanta (Cornellà de Llobregat) 
Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 819
GP de Ciutadans (929)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Almeda (Cornellà de Llobregat)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del Consultori Local Almeda (Cornellà de Llobregat) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 820
GP de Ciutadans (930)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Olivella (Olivella)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Olivella Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 821
GP de Ciutadans (931)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Roquetes (Sant Pere de Ribes)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Roquetes (Sant Pere de Ribes) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 822
GP de Ciutadans (932)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Josep Beltran i Miret (Sant Pere de Ribes)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Josep Beltran i Miret (Sant Pere de Ribes) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 823
GP de Ciutadans (933)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ramona Via (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Ramona Via (El Prat de Llobregat) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 824
GP de Ciutadans (934)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Disset de Setembre (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Disset de Setembre (El Prat de Llobregat) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 825
GP de Ciutadans (935)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Pujol i Capçada (El Prat de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Pujol i Capçada (El Prat de Llobregat) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 826
GP de Ciutadans (936)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Vicenç dels Horts - Vila Vella
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Sant Vicenç dels Horts - Vila Vella Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 827
GP de Ciutadans (937)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Serral (Sant Vicenç dels Horts)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Serral (Sant Vicenç dels Horts) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 828
GP de Ciutadans (938)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cervelló
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Cervelló Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial

Esmena 829
GP de Ciutadans (939)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Esparraguera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Esparreguera Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 830
GP de Ciutadans (940)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 831
GP de Ciutadans (941)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Moli Nou (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Molí Nou (Sant Boi de Llobregat) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 832
GP de Ciutadans (942)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vinyets (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vinyets (Sant Boi de Llobregat) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 833
GP de Ciutadans (943)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montclar (Sant Boi de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montclar (Sant Boi de Llobregat) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 834
GP de Ciutadans (944)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Martorell (Martorell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Martorell (Martorell) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 835
GP de Ciutadans (945)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torrent de Llops (Martorell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torrent de Llops (Martorell) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 836
GP de Ciutadans (946)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Martorell Via (Martorell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Martorell Via (Martorell) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 837
GP de Ciutadans (947)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan (Vilanova i la Geltrú)

Fascicle cinquè
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan (Vilanova i la Geltrú) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 838
GP de Ciutadans (948)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Jaume I (Vilanova i la Geltrú)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Jaume I (Vilanova i la Geltrú) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 839
GP de Ciutadans (949)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 840
GP de Ciutadans (950)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vallirana (Vallirana)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vallirana (Vallirana)Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 841
GP de Ciutadans (951)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan de Despí (Sant Joan de Despí)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan de Despí (Sant Joan de Despí) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 842
GP de Ciutadans (952)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Planes (Sant Joan de Despí)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Planes (Sant Joan de Despí) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 843
GP de Ciutadans (953)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Corbera de Llobregat (Corbera de Llobregat) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 844
GP de Ciutadans (954)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Olesa de Bonesvalls (Olesa de Bonesvalls)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Olesa de Bonesvalls(Olesa de Bonesvalls) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 845
GP de Ciutadans (955)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Maria Bernades (Viladecans)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Maria Bernades (Viladecans) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 846
GP de Ciutadans (956)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montbaig (Viladecans)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Montbaig (Viladecans) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 847
GP de Ciutadans (957)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Viladecans (Mas Font)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Viladecans (Mas Font) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 848
GP de Ciutadans (958)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Esteve de Sesrovires (Sant Esteve de Sesrovires)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Esteve de Sesrovires (Sant Esteve de Sesrovires) 
Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 849
GP de Ciutadans (959)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) (Viladecans)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 850
GP de Ciutadans (960)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vilafranca Nord (Vilafranca del Penedès) (Vilade-
cans)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Vilafranca Nord (Vilafranca del Penedès) Aquest 
Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 851
GP de Ciutadans (961)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Badia del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Badia del Vallès Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 852
GP de Ciutadans (962)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Barberà del Vallès (Barberà del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Barberà del Vallès (Barberà del Vallès) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 853
GP de Ciutadans (963)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Barberà 2 (Barberà del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Barberà 2 (Barberà del Vallès) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 854
GP de Ciutadans (964)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Fontetes (Cerdanyola)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Fontetes (Cerdanyola) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 855
GP de Ciutadans (965)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Serraperera (Cerdanyola)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Serraperera (Cerdanyola) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 856
GP de Ciutadans (966)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Igualada Urbà (Igualada)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Igualada Urbà (Igualada)Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 857
GP de Ciutadans (967)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Anoia (Igualada)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Anoia (Igualada)Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 858
GP de Ciutadans (968)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Capellades (Capellades)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Capellades (Capellades)Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 859
GP de Ciutadans (969)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP I CUAP Bages (Manresa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP y CUAP Bages (Manresa)Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 860
GP de Ciutadans (970)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP I CUAP Bases de Manresa (Manresa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP y CUAP Bases de Manresa (Manresa)Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 861
GP de Ciutadans (971)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sagrada Família (Manresa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sagrada Família (Manresa)Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 862
GP de Ciutadans (972)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Andreu (Manresa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Andreu (Manresa)Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 863
GP de Ciutadans (973)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Plaça Catalunya (Manresa-2)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Plaça Catalunya (Manresa-2)Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 864
GP de Ciutadans (974)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Masquefa (Masquefa)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Masquefa(Masquefa) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 865
GP de Ciutadans (975)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Indianes (Montcada i Reixac)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Indianes (Montcada i Reixac) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 866
GP de Ciutadans (976)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montcada i Reixac (Montcada i Reixac)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montcada i Reixac (Montcada i Reixac) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 867
GP de Ciutadans (977)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Palau (Palau Solità i Plegamans)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Palau (Palau Solità i Plegamans) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 868
GP de Ciutadans (978)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Piera
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Piera Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de 
mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una 
millora de la pressió assistencial
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Esmena 869
GP de Ciutadans (979)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP y CUAP Cerdanyola-Ripollet (Ripollet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Cerdanyola-Ripollet (Ripollet) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 870
GP de Ciutadans (980)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Pinetons (Ripollet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Pinetons (Ripollet) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 871
GP de Ciutadans (981)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ripollet (Ripollet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ripollet (Ripollet) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 872
GP de Ciutadans (982)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP y PAC Ca n’Oriach (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP y PAC Ca n’Oriach (Sabadell) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 873
GP de Ciutadans (983)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Centre (Sabadell)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Centre (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 874
GP de Ciutadans (984)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Concòrdia (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Concòrdia (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 875
GP de Ciutadans (985)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Creu Alta (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Creu Alta (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorpo-
rar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 876
GP de Ciutadans (986)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Creu de Barberà (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Creu de Barberà (Sabadell) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 877
GP de Ciutadans (987)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Gràcia (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Gràcia (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 187 

Esmena 878
GP de Ciutadans (988)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Serra (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Serra (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 879
GP de Ciutadans (989)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Merinals (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Merinals (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 880
GP de Ciutadans (990)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Nord (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Nord (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar un 
pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint 
una millora de la pressió assistencial

Esmena 881
GP de Ciutadans (991)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Poblenou (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Poblenou Sabadell) Aquest Fons haurà d’incorporar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 882
GP de Ciutadans (992)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP y CUAP Sant Fèlix (Sabadell)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Sant Fèlix (Sabadell) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 883
GP de Ciutadans (993)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Oleguer (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Oleguer (Sabadell) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 884
GP de Ciutadans (994)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sud– Campoamor (Sabadell)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sud-Campoamor (Sabadell) Aquest Fons haurà d’in-
corporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 885
GP de Ciutadans (995)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan de Vilatorrada (Vilatorrada)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Joan de Vilatorrada (Vilatorrada) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 886
GP de Ciutadans (996)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Florida (Santa Perpètua de Moguda)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Florida (Santa Perpètua de Moguda) Aquest Fons 
haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 887
GP de Ciutadans (997)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Santa Perpetua de Moguda (Santa Perpètua de 
Moguda)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Santa Perpetua de Moguda (Santa Perpètua de Mo-
guda) Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 888
GP de Ciutadans (998)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Antoni Creus (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Antoni Creus (Terrassa) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 889
GP de Ciutadans (999)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vacarisses (Vacarisses)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vacarisses (Vacarisses) Aquest Fons haurà d’incor-
porar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 890
GP de Ciutadans (1000)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Pantiguet (Mollet del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Can Pantiguet (Mollet del Vallès) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 891
GP de Ciutadans (1001)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Plana Lledó (Mollet del Vallès)



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 190

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Plana Lledó (Mollet del Vallès) Aquest Fons haurà 
d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubila-
cions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 892
GP de Ciutadans (1002)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Eulàlia de Ronçana (Santa Eulàlia de Ronçana)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Eulàlia de Ronçana (Santa Eulàlia de Ronça-
na) per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millo-
ra de la pressió assistencial

Esmena 893
GP de Ciutadans (1003)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Franqueses del Vallès (Les Franqueses del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Les Franqueses del Vallès (Les Franqueses del Va-
llès). Aquest Fons haurà d’incorporar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 894
GP de Ciutadans (1004)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Balàfia - Pardinyes - Secà de Sant Pere (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Balàfia - Pardinyes - Secà de Sant Pere (Lleida). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 895
GP de Ciutadans (1005)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Bordeta-Magraners (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Bordeta-Magraners (Lleida). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 896
GP de Ciutadans (1006)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Cappont (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Cappont (Lleida). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 897
GP de Ciutadans (1007)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Eixample (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Eixample (Lleida). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 898
GP de Ciutadans (1008)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Onze de Setembre (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Onze de Setembre (Lleida). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 899
GP de Ciutadans (1009)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP i CUAP Prat de la Riba (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Prat de la Riba (Lleida). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 900
GP de Ciutadans (1010)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Primer de Maig (Lleida).
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Primer de Maig (Lleida). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 901
GP de Ciutadans (1011)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Rambla de Ferran (Lleida).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rambla de Ferran (Lleida). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 902
GP de Ciutadans (1012)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP L’Ametlla de Mar (L’Ametlla de Mar).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP L’Ametlla de Mar (L’Ametlla de Mar). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 903
GP de Ciutadans (1013)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Bonavista (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Bonavista (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 904
GP de Ciutadans (1014)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Jaume I (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Jaume I (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 905
GP de Ciutadans (1015)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Rambla Nova (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rambla Nova (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 906
GP de Ciutadans (1016)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Pere i Sant Pau (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Pere i Sant Pau (Tarragona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 907
GP de Ciutadans (1017)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Salvador (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Salvador (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 908
GP de Ciutadans (1018)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Tarraco (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Tarraco (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 909
GP de Ciutadans (1019)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Tarragonès (Tarragona).
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Tarragonès (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 910
GP de Ciutadans (1020)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Torreforta (Tarragona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Torreforta (Tarragona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 911
GP de Ciutadans (1021)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Empuriabrava (Castelló d’Empúries).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Empuriabrava (Castelló d’Empúries). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 912
GP de Ciutadans (1022)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Santa Cristina d’Aro (Santa Cristina d’Aro).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Santa Cristina d’Aro (Santa Cristina d’Aro). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 913
GP de Ciutadans (1023)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Vilafant (Vilafant).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vilafant (Vilafant). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 914
GP de Ciutadans (1024)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Can Gibert del Pla (Girona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Can Gibert del Pla (Girona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 915
GP de Ciutadans (1025)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Joan Vilaplana (Girona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Dr. Joan Vilaplana (Girona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 916
GP de Ciutadans (1026)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Güell (Girona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Güell (Girona). Amb aquest Fons s’haurà de realit-
zar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 917
GP de Ciutadans (1027)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Montilivi (Girona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montilivi (Girona). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 918
GP de Ciutadans (1028)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Pont Major-Girona CL (Girona)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Pont Major-Girona CL (Girona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 919
GP de Ciutadans (1029)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Santa Clara (Girona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Santa Clara (Girona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 920
GP de Ciutadans (1030)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Vila-roja (Girona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Vila-roja (Girona). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 921
GP de Ciutadans (1031)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Agustí Garriga (Artés)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Agustí Garriga (Artés). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 922
GP de Ciutadans (1032)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Castellar del Vallès (Castellar del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Castellar del Vallès (Castellar del Vallès). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 923
GP de Ciutadans (1033)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori local Pont de Vilomara (Pont de Vilomara i Rocafort)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori local Pont de Vilomara (Pont de Vilomara 
i Rocafort). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilit-
zar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial

Esmena 924
GP de Ciutadans (1034)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Quirze del Vallés (Sant Quirze del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Quirze del Vallés (Sant Quirze del Vallès). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 925
GP de Ciutadans (1035)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP La Garriga (La Garriga)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Garriga (La Garriga). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 926
GP de Ciutadans (1036)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Lliçà del Vall (Lliçà de Vall)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Lliçà del Vall (Lliçà de Vall). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 927
GP de Ciutadans (1037)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Linars del Vallès (Linars del Vallès)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP Linars del Vallès (Linars del Vallès). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 928
GP de Ciutadans (1038)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Montornès del Vallès (Montornès del Vallès)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Montornès del Vallès (Montornès del Vallès). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 929
GP de Ciutadans (1039)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Les Masuques (Castellet i la Gornal)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Les Masuques (Castellet i la Gornal). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 930
GP de Ciutadans (1040)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP La Granja (Molins de Rei)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP La Granja (Molins de Rei). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 931
GP de Ciutadans (1041)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP El Pla (Sant Feliu de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Pla (Sant Feliu de Llobregat). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 932
GP de Ciutadans (1042)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Rambla (Sant Feliu de Llobregat)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rambla (Sant Feliu de Llobregat). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 933
GP de Ciutadans (1043)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Just Desvern (Sant Just Desvern)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sant Just Desvern (Sant Just Desvern). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 934
GP de Ciutadans (1044)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sitges (Sitges)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Sitges (Sitges). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar 
un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot ga-
rantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 935
GP de Ciutadans (1045)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Barraquer (Sant Adrià del Besós)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Barraquer (Sant Adrià del Besós). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 936
GP de Ciutadans (1046)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Barri Llatí (Santa Coloma de Gramenet)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Barri Llatí (Santa Coloma de Gramenet). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 937
GP de Ciutadans (1047)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Vilaseca «Can Mariner» (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Dr. Vilaseca «Can Mariner» (Santa Coloma de 
Gramenet). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilit-
zar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial

Esmena 938
GP de Ciutadans (1048)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP El Fondo (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Fondo (Santa Coloma de Gramenet). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 939
GP de Ciutadans (1049)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP Santa Coloma de Gramenet (Santa Coloma de 
Gramenet). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilit-
zar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial

Esmena 940
GP de Ciutadans (1050)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Singuerlín (Santa Coloma de Gramenet). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 941
GP de Ciutadans (1051)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori local Alella (Alella)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori local Alella (Alella). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 942
GP de Ciutadans (1052)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP El Masnou (El Masnou)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Masnou (El Masnou). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 943
GP de Ciutadans (1053)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Teià (Teià)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Teià (Teià). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 944
GP de Ciutadans (1054)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Barri Cotet (Premià de Dalt)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del Consultori Local Barri Cotet (Premià de Dalt). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 945
GP de Ciutadans (1055)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local El Remei (Premià de Dalt)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del Consultori Local El Remei (Premià de Dalt). Amb aquest 
Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir bai-
xes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 946
GP de Ciutadans (1056)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Nucli Urbà (Enllaç) (Premià de Dalt)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Nucli Urbà (Enllaç) (Premià de Dalt). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 947
GP de Ciutadans (1057)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Guillermo Masriera i Guardiola (Vilassar de Mar)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Dr. Guillermo Masriera i Guardiola (Vilassar de 
Mar). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plan-
tilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assis-
tencial

Esmena 948
GP de Ciutadans (1058)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Cabrils (Cabrils)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Cabrils (Cabrils). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 949
GP de Ciutadans (1059)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP El Maresme (Mataró)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP El Maresme (Mataró). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 950
GP de Ciutadans (1060)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP La Llàntia (Mataró)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP La Llàntia (Mataró). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 951
GP de Ciutadans (1061)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Rocafonda Palau (Mataró)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rocafonda Palau (Mataró). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 952
GP de Ciutadans (1062)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Ronda Cerdanya (Mataró)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ronda Cerdanya (Mataró). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 953
GP de Ciutadans (1063)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Ronda Prim (Mataró)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ronda Prim (Mataró). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 954
GP de Ciutadans (1064)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Sant Andreu de Llavaneres)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-
pera de l’Atenció Primària del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Sant Andreu de 
Llavaneres). Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilit-
zar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial

Esmena 955
GP de Ciutadans (1065)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Montaltparc (Sant Vicenç de Montalt)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del Consultori Local Montaltparc (Sant Vicenç de Montalt). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 956
GP de Ciutadans (1066)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Nucli Antic (Sant Vicenç de Montalt)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Nucli Antic (Sant Vicenç de Montalt). 
Amb aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, 
substituir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 957
GP de Ciutadans (1067)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del Consultori Local Santa Susanna (Santa Susanna)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del Consultori Local Santa Susanna (Santa Susanna). Amb 
aquest Fons s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substi-
tuir baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 958
GP de Ciutadans (1068)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Tordera (Tordera)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Tordera (Tordera). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 959
GP de Ciutadans (1069)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Dr. Lluís Sayé (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Dr. Lluís Sayé (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 960
GP de Ciutadans (1070)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Drassanes (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Drassanes (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 961
GP de Ciutadans (1071)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Gòtic (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Gòtic (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 962
GP de Ciutadans (1072)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Casc Antic (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Casc Antic (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 963
GP de Ciutadans (1073)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Poblenou (Barcelona)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 
de l’Atenció Primària del CAP Poblenou (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 964
GP de Ciutadans (1074)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Ramón Turró (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Ramón Turró (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 965
GP de Ciutadans (1075)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP El Clot (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP El Clot (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 966
GP de Ciutadans (1076)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Passeig de Sant Joan (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Passeig de Sant Joan (Barcelona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 967
GP de Ciutadans (1077)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Carles I (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Carles I (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial
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Esmena 968
GP de Ciutadans (1078)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Bordeta-Magòria (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-

ra de l’Atenció Primària del CAP Bordeta-Magòria (Barcelona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 969
GP de Ciutadans (1079)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP i CUAP Manso (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’es-

pera de l’Atenció Primària del CAP i CUAP Manso (Barcelona). Amb aquest Fons 
s’haurà de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i 
jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 970
GP de Ciutadans (1080)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Rio de Janeiro (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Rio de Janeiro (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà 
de realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilaci-
ons, tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 971
GP de Ciutadans (1081)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP Besòs (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espera 

de l’Atenció Primària del CAP Besòs (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de rea-
litzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, tot 
garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 972
GP de Ciutadans (1082)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Fons per disminuir la llista d’espera de l’Atenció 

Primària del CAP La Pau (Barcelona)
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal de disminuir la llista d’espe-
ra de l’Atenció Primària del CAP La Pau (Barcelona). Amb aquest Fons s’haurà de 
realitzar un pla de mesures per estabilitzar plantilles, substituir baixes i jubilacions, 
tot garantint una millora de la pressió assistencial

Esmena 973
GP de Ciutadans (1083)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP i CUAP Sant Martí de Provençals(Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP i CUAP Sant Martí de Provençals(Barcelona) amb un pla d’esta-
bilització de plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora 
de la pressió assistencial.

Esmena 974
GP de Ciutadans (1084)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Sanllehy (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Sanllehy (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 975
GP de Ciutadans (1085)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP La Sagrera (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP La Sagrera (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 976
GP de Ciutadans (1086)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Roger (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Roger (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, subs-
tituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.
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Esmena 977
GP de Ciutadans (1087)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Sants (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Sants (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, subs-
tituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 978
GP de Ciutadans (1088)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Montnegre (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Montnegre (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 979
GP de Ciutadans (1089)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Numància (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Numància (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 980
GP de Ciutadans (1090)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Bon Pastor (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Bon Pastor (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.
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Esmena 981
GP de Ciutadans (1091)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP i CUAP Casernes (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP i CUAP Casernes (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.

Esmena 982
GP de Ciutadans (1092)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Sant Andreu (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Sant Andreu (Barcelona) amb un pla d’estabilització de planti-
lles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assis-
tencial.

Esmena 983
GP de Ciutadans (1093)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP i CUAP Horta (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP i CUAP Horta (Barcelona) amb un pla d’estabilització de planti-
lles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assis-
tencial.

Esmena 984
GP de Ciutadans (1094)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Turó (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Turó (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, subs-
tituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.
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Esmena 985
GP de Ciutadans (1095)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP El Carmel (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP El Carmel (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 986
GP de Ciutadans (1096)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Horta (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Horta (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, subs-
tituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 987
GP de Ciutadans (1097)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Chafarinas (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Chafarinas (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 988
GP de Ciutadans (1098)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Ciutat Meridiana (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP Ciutat Meridiana (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.
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Esmena 989
GP de Ciutadans (1099)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Trinitat Vella (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Trinitat Vella (Barcelona) amb un pla d’estabilització de planti-
lles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assis-
tencial.

Esmena 990
GP de Ciutadans (1100)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Sant Rafael (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Sant Rafael (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 991
GP de Ciutadans (1101)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Pare Claret (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Pare Claret (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 992
GP de Ciutadans (1102)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Vila de Gràcia (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP Vila de Gràcia (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.
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Esmena 993
GP de Ciutadans (1103)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Vila de Gràcia (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP Vila de Gràcia (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.

Esmena 994
GP de Ciutadans (1104)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Dr. Carles Ribas (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP Dr. Carles Ribas (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.

Esmena 995
GP de Ciutadans (1105)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP La Marina (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP La Marina (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.

Esmena 996
GP de Ciutadans (1106)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Guinardó (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Guinardó (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assisten-
cial.
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Esmena 997
GP de Ciutadans (1107)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Passeig Maragall (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Aten-
ció Primària del CAP Passeig Maragall (Barcelona) amb un pla d’estabilització de 
plantilles, substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió 
assistencial.

Esmena 998
GP de Ciutadans (1108)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Guineueta (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Guineueta (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 999
GP de Ciutadans (1109)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Salut
Disposició Addicional (Nova). Disminució de la llista d’espera de l’Atenció Pri-

mària del CAP Roquetes (Barcelona).
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, destinarà la 

partida pressupostària necessària per tal de disminuir la llista d’espera de l’Atenció 
Primària del CAP Roquetes (Barcelona) amb un pla d’estabilització de plantilles, 
substituts per baixes i jubilacions, tot garantint una millora de la pressió assistencial.

Esmena 1000
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació de l’art. 26.3

Salut
3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l’àmbit d’aplicació del Re-

ial decret llei 3/1987, de l’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari 
de l’Institut Nacional de la Salut, d’acord amb el que estableix la Llei 55/2003, del 
16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, per-
cep les retribucions segons el que estableix l’apartat 1, a més dels complements de 
carrera i d’atenció continuada, les quanties dels quals experimenten l’increment que 
estableix l’article 25.1 i 2 respecte de les vigents el 31 de desembre de 2019. A partir 
de l’exercici del 2020 el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut percep les 
retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre 
les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en 
concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objec-
tius fixats per a l’any 2019.
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Esmena 1001
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
De modificació i addició de la disposició addicional 2a.

Salut
Disposició addicional 2. Règim d’aplicació a les entitats del sector públic de salut
A les entitats del sector públic de salut amb règim d’autonomia de gestió que te-

nen establerts concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referència 
l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són 
aplicables els articles 25.1 a 25.7, 28.1 i 2, 30, 32 i 33.1 i 2.

Esmena 1002
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De supressió de la disposició addicional 7a.

Salut
Disposició addicional 7. Nivells de carrera del personal estatutari adscrit a l’Ins-

titut Català de la Salut
L’import global dels nous nivells de carrera professional que es comencin a abo-

nar durant el present exercici no poden ser superiors a la suma de nous nivells re-
coneguts en els quatre darrers exercicis immediatament anteriors. En el cas que, 
d’acord amb les quanties establertes per a cada categoria i nivell, la suma total de les 
retribucions a abonar superi dit import, s’han de negociar els criteris de repartiment 
en el marc dels procediments establerts pel capítol XIV de la Llei 55/20103, de 16 
de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Esmena 1003
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (60)
De modificació de la disposició addicional 2

Salut
Disposició addicional 2. Règim d’aplicació a les entitats del sector públic de salut
A les entitats del sector públic de salut amb règim d’autonomia de gestió que te-

nen establerts concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referència 
l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són 
aplicables els articles 25.1 a 25.9 25.7, 28.1 i 2, 30, 32 i 33.1 i 2.

Esmena 1004
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (61)
De supressió de la disposició addicional 7

Salut
Disposició addicional 7. Nivells de carrera del personal estatutari adscrit a l’Ins-

titut Català de la Salut
L’import global dels nous nivells de carrera professional que es comencin a abo-

nar durant el present exercici no poden ser superiors a la suma de nous nivells re-
coneguts en els quatre darrers exercicis immediatament anteriors. En el cas que, 
d’acord amb les quanties establertes per a cada categoria i nivell, la suma total de les 
retribucions a abonar superi dit import, s’han de negociar els criteris de repartiment 
en el marc dels procediments establerts pel capítol XIV de la Llei 55/20103, de 16 
de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.
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Esmena 1005
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (64)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-vuit

Salut
Cinquanta-vuit. Sobre els efectes econòmics dels nous nivells de carrera profes-

sional assignats al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
Les convocatòries s’han de resoldre durant l’any següent a la finalització del pe-

ríode de representació de sol·licituds i produeixen efectes econòmics des del dia 1 de 
gener de l’any següent a la data de la sol·licitud.

Esmena 1006
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició d’una Disposició addicional 10 bis,

Salut
Disposició addicional 10 bis. Restabliment del complement de productivitat va-

riable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
Durant l’exercici 2020, el personal estatutari percebrà el cent per cent de les re-

tribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de la Negociació de Sanitat sobre 
les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en 
concepte de complement de productivitat variable referit al compliment del objectius 
fixats per a l’any 2019.

Nota: esmena vinculada a l’esmena del SP PPC núm.165 (numeració interna) a 
l’estat de despesa del projecte de llei del pressupost

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Esmena 1007
GP de Ciutadans (231)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per dotar de més recursos a la 

Llei 2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar de més recursos a la Llei 

2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris.

Esmena 1008
GP de Ciutadans (232)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per dotar de més recursos la 

millora del barri de la Florida, de l’Hospitalet de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar de més recursos la Llei 

2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris, per tal de millorar el barri de la Florida 
de l’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 1009
GP de Ciutadans (233)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a netejar els torrents
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de neteja 
dels torrents de tot Catalunya amb la finalitat d’evitar inundacions i per millorar-ne 
la salubritat.

Esmena 1010
GP de Ciutadans (234)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Fons pel desenvolupament de projectes de façanes 

a Canyelles (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel desenvolupament de projectes de 

façanes a Canyelles (Barcelona).

Esmena 1011
GP de Ciutadans (235)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per les reparacions i patologies 

estructurals del riu Besòs.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per fer front a les reparacions i pa-

tologies estructurals del riu Besòs.

Esmena 1012
GP de Ciutadans (236)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la rehabilitació de les Àre-

es de Rehabilitació Integral de Barcelona.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la rehabilitació de les Àrees de 

Rehabilitació Integral de Barcelona.

Esmena 1013
GP de Ciutadans (237)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per cooperar al finançament 

d’obres i serveis de competència municipal
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per cooperar en el finançament 

d’obres i servei de competència municipal.

Esmena 1014
GP de Ciutadans (238)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’execució del sanajament 

del Barranc de Barenys
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’execució del sanajament del 

Barranc de Barenys, al barri de la Salut de Salou.
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Esmena 1015
GP de Ciutadans (239)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció d’aparca-

ments disuasoris per entrar sense vehícle privat en les zones de baixes emissions
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la construcció d’aparcaments 

disuasoris per entrar sense vehícle privat en zones de baixes emissions.

Esmena 1016
GP de Ciutadans (240)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarra-

gona
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’aprovació de la llei, por-

tarà a la taula de negociació dels alcaldes del Camp de Tarragona i la Generalitat 
de Catalunya amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la neces-
sitat de considerar urgent la construcció d’una plataforma ferroviària per merca-
deries per alliberar el seu pas per la línia de la costa que passa per zones urbanes i 
turístiques, tal i com reclama el territori de manera consensuada.

Esmena 1017
GP de Ciutadans (241)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Adaptació de l’Estació Santa Perpètua de Mogo-

da de la línia R3
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per tal d’adaptar l’accessibilitat de 

l’estació de la línia R3 a totes les persones amb mobilitat reduïda.

Esmena 1018
GP de Ciutadans (242)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’un estudi 

tècnic orientat a habilitar una nova parada de tren a la localitat de Premià de Mar 
(Barcelona)

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament d’un estudi tècnic 
orientat a habilitar una nova parada de tren a la localitat de Premià de Mar (Bar-
celona)

Esmena 1019
GP de Ciutadans (243)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir un habitatge digne 

en els municipis de Catalunya.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat garantir un 

habitatge digne en els municipis de Catalunya, especialment destinat per a aquells 
amb alta demanda.
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Esmena 1020
GP de Ciutadans (244)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per a dotar de més recursos el 

Consorci d’Habitatge de Barcelona.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar de més recursos les assig-

nacions destinades al Consorci d’Habitatge de Barcelona, amb la finalitat que pugui 
impulsar una política potent d’habitatge.

Esmena 1021
GP de Ciutadans (245)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Fons pel desenvolupament de projectes d’habitat-

ge i remodelació a la Trinitat Nova (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per desenvolupar projectes d’habi-

tatge i remodelació a la Trinitat Nova (Barcelona).

Esmena 1022
GP de Ciutadans (246)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons de recolzament al transport 

públic municipal i interurbà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons de recolzament al transport públic 

municipal i interurbà

Esmena 1023
GP de Ciutadans (247)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de l’obertura 

definitiva de les estacions de la Línia 10 de metro que estan pendents de finalitzar.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar l’obertura definitiva de 

les estacions de la Línia 10 de metro que estan pendents de finalitzar.

Esmena 1024
GP de Ciutadans (248)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la línia 9 de Metro de 

Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat reiniciar 

les obres de la línia 9 de Metro de Barcelona, en el seu tram central, i la seva po-
sada en funcionament.
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Esmena 1025
GP de Ciutadans (249)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la línia 3 de Metro de 

Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat ampliar 

la línia 3 del Metro, per tal que tingui parada a Pont d’Esplugues.

Esmena 1026
GP de Ciutadans (250)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la línia 5 de Metro de 

Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat finalitzar 

les obres que permeti obrir l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del Metro de Bar-
celona.

Esmena 1027
GP de Ciutadans (251)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a la construcció d’as-

censors en les estacions de la xarxa de metro de Transports Metropolitans de Bar-
celona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat iniciar 
els treballs d’instal·lació dels ascensors a aquelles estacions de la xarxa de metro 
de Transports Metropolitans de Barcelona que no en disposen.

Esmena 1028
GP de Ciutadans (252)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la creació de la nova es-

tació d’autobusos a l’Estació de Sants
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat la creació 

de la nova estació d’autobusos a l’Estació de Sants.

Esmena 1029
GP de Ciutadans (253)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a substitució l’amiant
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a objectiu substituir 

l’amiant en aquells municipis amb gran afectació.
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Esmena 1030
GP de Ciutadans (254)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar l’accessibilitat a 

les platges de Tarragona.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a millorar l’accessibilitat a 

les platges de Tarragona.

Esmena 1031
GP de Ciutadans (255)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar l’accessibilitat a 

les platges de Palamós.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a millorar l’accessibilitat a 

les platges de Palamós.

Esmena 1032
GP de Ciutadans (256)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Territori i Sostenibilitat
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar l’accessibilitat als 

parcs infantils.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la creació d’un nou marc nor-

matiu mínim en materia d’accesibilitat i seguretat en els parcs i àrees infantils.

Esmena 1033
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-u

Territori i sostenibilitat
Trenta-u. Fons estructurals per garantir el dret a l’habitatge.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons estructurals per ga-

rantir el dret a l’habitatge amb número 840_9004. Cada departament disposarà 
d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. 
Aquests fons seran coordinats pel departament competent en matèria d’habitatge i 
els diferents departaments podran fer-ne ús única-ment si és per l’objecte del fons.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament 
relacionades amb el dret a l’habitatge i l’obligació al respecte del conjunt de l’ad-
ministració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupos-
tària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la 
seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de rescabalament de la conculcació del dret a l’habitatge com un dels pilars 
fonamentals de l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidària-ment.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Fascicle sisè
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Esmena 1034
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (36)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-u

Territori i Sostenibilitat
Quaranta-u: Fons de lluita contra el canvi climàtic
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons de lluita contra el 

canvi climàtic amb número 840_9012. Cada departament disposarà d’una aplicació 
pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execució pressu-
postària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels fons i 
serà coordinada pel Departament competent en matèria de Territori i sostenibilitat.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i l’obligació al respecte del con-
junt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció 
pressupostària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a dur a 
terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes com un dels pilars fona-
mentals de la societat i se’n coresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 1035
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (37)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-dos

Territori i Sostenibilitat
Quaranta-dos: Fons per al Patrimoni natural.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons per al Patrimoni na-

tural amb número 840_9013. Cada departament disposarà d’una aplicació pressu-
postària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execució pressupostà-
ria de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels fons i serà 
coordinada pel Departament competent en matèria de Territori i sostenibilitat.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb el Patrimoni natural i l’obligació al respecte del conjunt de l’ad-
ministració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupos-
tària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la 
seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de Patrimoni natural com un dels pilars fonamentals de la societat i se’n 
coresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 1036
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (39)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-quatre

Territori i Sostenibilitat
Quaranta-quatre: Fons per l’autosuficiència energètica municipal
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons per l’autosuficiència 

energètica municipal amb número 840_9015. Cada departament disposarà d’una 
aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execu-
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ció pressupostària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte 
dels fons i serà coordinada pel Departament de la Territori i sostenibilitat.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb l’autosuficiència energètica municipal i l’obligació al respecte del 
conjunt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la sec-
ció pressupostària que correspongui dels departaments que sigui necessari per a dur 
a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de l’autosuficiència energètica com un dels pilars fonamentals de la societat 
i se’n corresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 1037
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (41)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-sis

Territori i Sostenibilitat
Quaranta-sis: Fons per a l’adquisició de terrenys per raons de protecció del pa-

trimoni natural i la biodiversitat
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons per a l’adquisició de 

terrenys per raons de protecció del patrimoni natural i la biodiversitat amb número 
840_9017. Cada departament disposarà d’una aplicació pressupostària d’aportació 
solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execució pressupostària de la despesa serà 
finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels fons i serà coordinada pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb l’adquisició de terrenys per raons de protecció del patrimoni natu-
ral i la biodiversitat i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració catalana. 
Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que correspongui 
dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat l’adquisició de terrenys per 
raons de protecció del patrimoni natural i la biodiversitat com un dels pilars fona-
mentals de la societat i se’n corresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 1038
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (43)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-vuit

Territori i Sostenibilitat
Quaranta-vuit. Autopistes públiques de Catalunya
Es crea una empresa de capital exclusivament públic que restarà adscrita al 

Gabinet de la Conselleria i Secretaria General del/la titular de Territori i Sosteni-
bilitat. La missió d’aquesta empresa serà l’inici dels treballs per a l’absorció en un 
sol ens públic del conjunt de societats participades per la Generalitat i l’assumpció 
de la gestió pública amb mitjans propis de les infraestructures viàries a mesura que 
cloguin les concessions admi-nistratives en vigor. El seu codi orgànic de servei és 
el: M_PO_9990.
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Esmena 1039
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (48)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-tres

Territori i Sostenibilitat
Cinquanta-tres. Institut per la recuperació de les centrals hidroelèctriques i dels 

bens comuns naturals.
Es crea l’Institut per a la recuperació dels béns comuns naturals com a entitat de 

dret públic regida pel dret administratiu, la dependència orgànica del qual restarà 
adscrita a al Departament de Territori i Sostenibilitat. La missió d’aquesta entitat 
serà:

– Facilitar l’assessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament necessari 
als ajuntaments en els processos de recuperació i internalització de les centrals de 
generació hidroelèctrica.

– Controlar el compliment dels contractes per part de les empreses concessionà-
ries i garantir el correcte desenvolupament de l’exercici de les potestats de direcció, 
inspecció i sanció que tenen l’obligació d’exercir els poders adjudicadors.

– Elaborar un pla d’internalitzacions de totes les centrals hidroelèctriques de 
Catalunya.

– Impulsar els treballs necessaris per a la recuperació de les competències de la 
part catalana de la conca de l’Ebre i també de la conca de la Garona.

El seu codi orgànic serà: A_PO_9995.

CULTURA

Esmena 1040
GP de Ciutadans (276)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per remodelar i adequar el 

Castell de Sant Ferran de Figueres
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per remodelar i adequar el Castell 

de Sant Ferran de Figueres i, en concret, per restaurar el projecte de sanejament 
dels pous de la plaça d’armes de la fortalesa de San Fernando de Figueres i la re-
posició del sistema anticaigudes del seu interior.

A més, amb la dotació del Fons, es durà a terme una campanya de promoció i 
comunicació que posi de relleu l’inestimable valor històric i cultural del Castell.

– Desplegament de la llei 17/2010, de Signes
– Creació d’un programa per impulsar Sant Jordi com Patrimoni Immaterial 

de la Humanitat

Esmena 1041
GP de Ciutadans (277)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per impulsar Sant Jordi com 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per impulsar Sant Jordi com Patri-

moni Immaterial de la Humanitat
– Creació d’un programa per impulsar la conservació i restauració del Conjunt 

Arqueològic de Tàrraco
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Esmena 1042
GP de Ciutadans (278)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel projecte d’usos de la Ta-

bacalera per iniciar-hi la construcció del Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel projecte usos de la Tabacalera 
per iniciar-hi la construcció del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

– Creació d’un programa estratègic per l’impuls de l’excel·lència en els museus, 
biblioteques, teatres, llocs arqueològics i altres equipaments culturals

Esmena 1043
GP de Ciutadans (279)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel Museu de la Tàrraco Ro-

mana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la dignificació, modernització 

i projecció del Museu de la Tàrraco Romana com a destinació turística de primer 
nivell.

Esmena 1044
GP de Ciutadans (280)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per finançar el manteniment 

de l’Amfiteatre Romà de Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament del mante-

niment de l’Amfiteatre Romà de Tarragona

Esmena 1045
GP de Ciutadans (281)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment del Pla de 

Muralles de Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment i recuperació del 

Pla de Muralles de Tarragona

Esmena 1046
GP de Ciutadans (282)
D'addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per remodelar i adequar a di-

ferents usos l’antiga fortificació del Fortí de Sant Jordi de Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per remodelar i adequar a diferents 

usos l’antiga fortificació del Fortí de Sant Jordi de Tarragona i procedir a la seva 
reapertura.
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Esmena 1047
GP de Ciutadans (283)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la modernització del Museu 

Nacional d’Història de Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la modernització del Museu Na-

cional d’Història de Tarragona.

Esmena 1048
GP de Ciutadans (284)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar la promoció i se-

nyalització de l’Arxiu Històric de Tarragona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar la promoció i senyalit-

zació de l’Arxiu Històric de Tarragona.

Esmena 1049
GP de Ciutadans (285)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel festival Tàrraco Viva
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel festival Tàrraco Viva, amb la fi-

nalitat de donar major repercussió a l’esdeveniment.

Esmena 1050
GP de Ciutadans (286)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per construir una Biblioteca a 

Vilafant
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per construir una Biblioteca a Vi-

lafant.

Esmena 1051
GP de Ciutadans (287)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel manteniment i projecció de 

la Vil·la Romana de Sarriá de Ter
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel manteniment i projecció de la 

Vil·la Romana de Sarrià de Ter.

Esmena 1052
GP de Ciutadans (288)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per remodelar i adequar el Po-

blado Ibérico Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 227 

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per remodelar i adequar el Poblado 
Ibérico Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 1053
GP de Ciutadans (289)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa de re-

activació del sector editorial de Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa de reactiva-

ció del sector editorial de Catalunya

Esmena 1054
GP de Ciutadans

Cultura
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar l’aportació al 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions des-

tinades al Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Esmena 1055
GP de Ciutadans (291)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions a la Biblioteca de Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions des-

tinades a la Biblioteca de Catalunya.

Esmena 1056
GP de Ciutadans (292)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions al Mercat de les Flors
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions des-

tinades al Mercat de les Flors.

Esmena 1057
GP de Ciutadans (293)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions al Teatre Lliure
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions des-

tinades al Teatre Lliure.
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Esmena 1058
GP de Ciutadans (294)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions a l’Auditori
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions des-

tinades a l’Auditori.

Esmena 1059
GP de Ciutadans (295)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
El Govern de Generalitat crearà un Fons per incrementar les aportacions desti-

nades al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Esmena 1060
GP de Ciutadans (296)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per incrementar les aporta-

cions al Gran Teatre del Liceu
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per permetin incrementar les apor-

tacions destinades al Gran Teatre del Liceu.

Esmena 1061
GP de Ciutadans (297)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa de re-

activació del sector editorial de Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa de reactiva-

ció del sector editorial de Catalunya

Esmena 1062
GP de Ciutadans (298)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un fons destinat a un programa d’im-

puls d’un centre d’alt rendiment artistic
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa d’alt rendi-

ment artístic.

Esmena 1063
GP de Ciutadans (299)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al foment de l’equitat 

de gènere en la cultura
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al foment de l’equitat de gè-
nere en la cultura

Esmena 1064
GP de Ciutadans (300)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un pla de recolza-

ment a joves creadors i artistes
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un pla de recolzament a 

joves creadors i artistes.

Esmena 1065
GP de Ciutadans (301)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons d’impuls del Camí de San Jau-

me en Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un Fons d’impuls del Camí de San Jaume en 

Catalunya.

Esmena 1066
GP de Ciutadans (302)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un programa de foment de les gires i 

descentralització cultural del Teatre Nacional de Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un programa de foment de les gires i descen-

tralització cultural del Teatre Nacional de Catalunya

Esmena 1067
GP de Ciutadans (303)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons de programa de recolzament a 

l’activitat cultural de les cases regionals del resta d’Espanya a Catalunya

Esmena 1068
GP de Ciutadans (304)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un programa de foment del ballet en 

l’espai públic
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a un programa de foment 

del ballet en l’espai públic.
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Esmena 1069
GP de Ciutadans (305)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). El Govern crearà Fons destinat a un programa del 

dret dels catalans a una historia rigorosa, acadèmia i lliure

Esmena 1070
GP de Ciutadans (306)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). El Govern crearà Fons destinat a un programa 

d’impuls i foment de la industria del videojoc, la animació i jocs virtuals

Esmena 1071
GP de Ciutadans (307)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Cultura
Disposició Addicional (Nova). El Govern crearà Fons destinat a un programa de 

Carnet Cultural +18

Esmena 1072
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (42)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-set

Cultura
Quaranta-set. Pla específic de biblioteques al PUOSC
Es crea l’aplicació pressupostària Nº CU_7_4 9 5464 9001 A l’oficina de suport 

a la iniciativa cultural per al pla específic de biblioteques al PUOSC.

Esmena 1073
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (45)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta.

Cultura
Cinquanta. Direcció General de serveis culturals de qualitat
Es crea la unitat orgànica de la Direcció General de serveis culturals de quali-

tat, que romandrà adscrita al Gabinet de la Conselleria i Secretaria General del/la 
titular de Cultura. La missió d’aquesta unitat orgànica serà per recuperar el control 
sobre la contractació en l’àmbit del sector cultural i evitar la progressiva precaritza-
ció. El seu codi orgànic és el: G_CU_CU90.

JUSTÍCIA

Esmena 1074
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
D’addició d’un nou apartat 5bis a l’article 26

Justícia
Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari
[...]
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5. bis El Govern revisarà durant el 2020 el complement específic del personal 
funcionari dels cossos de l’administració de justícia al servei de la Generalitat per 
equiparar-lo a la mitjana de la resta d’Espanya amb efectes 1 de gener.

[...]

Esmena 1075
GP de Ciutadans (308)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la millora de la justicia 

gratuita
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la millora de la justicia gratuita
– Construcció de nous emplaçaments de jutjats i a el reforç de jutjats per a l’agi-

lització processal

Esmena 1076
GP de Ciutadans (309)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció d’una nova 

seu de l’Audiència Provincial de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que permeti redactar el projecte de 

la nova seu de l’Audiència Provincial de Barcelona, a ubicar en els antics jutjats 
d’instrucció de Barcelona.

Esmena 1077
GP de Ciutadans (310)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció de la Ciutat 

de la Justícia de Tarragona.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un pla calendaritzat de 

construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona i el dotarà dels recursos neces-
saris per dur-lo a terme.

Esmena 1078
GP de Ciutadans (311)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció dels jutjats 

de Martorell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un pla calendaritzat de 

construcció dels jutjats de Martorell i el dotarà dels recursos necessaris per dur-lo 
a terme.

Esmena 1079
GP de Ciutadans (312)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Fons per la construcció dels jutjats de Mollet del 

Vallès
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un pla calendaritzat de 
construcció dels jutjats de Mollet del Vallès i el dotarà dels recursos necessaris per 
dur-lo a terme.

Esmena 1080
GP de Ciutadans (313)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Fons per la construcció dels jutjats de Granollers.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un pla calendaritzat de 

construcció dels jutjats de Granollers i el dotarà dels recursos necessaris per dur-lo 
a terme.

Esmena 1081
GP de Ciutadans (314)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Fons per la construcció dels jutjats de Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un pla calendaritzat de 

construcció dels jutjats de Sabadell i el dotarà dels recursos necessaris per dur-lo 
a terme.

Esmena 1082
GP de Ciutadans (315)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la dotació dels recursos 

necessaris per la cobertura de places d’atenció als jutjats del municipi de Santa Co-
loma de Gramenet

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la dotació dels recursos neces-
saris per la cobertura de places d’atenció als jutjats del municipi de Santa Coloma 
de Gramenet.

Esmena 1083
GP de Ciutadans (316)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’increment de mitjans del 

jutjat de Barcelona per les clàusules abusives en crèdits hipotecaris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons i adoptarà les mesures necessàries 

per establir un pla calendaritzat de mesures de reforç per desencallar la tramitació 
dels assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants en 
matèria de clàusules abusives en crèdits hipotecaris.

Esmena 1084
GP de Ciutadans (317)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’increment de mitjans del 

jutjat de Girona per les clàusules abusives en crèdits hipotecaris.
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons i adoptarà les mesures necessàries 
per establir un pla calendaritzat de mesures de reforç per desencallar la tramitació 
dels assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants en 
els jutjats de Girona en matèria de clàusules abusives en crèdits hipotecaris.

Esmena 1085
GP de Ciutadans (318)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’increment de mitjans del 

jutjat de Lleida per les clàusules abusives en crèdits hipotecaris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons i adoptarà les mesures necessàries 

per establir un pla calendaritzat de mesures de reforç per desencallar la tramitació 
dels assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants en 
els jutjats de Lleida en matèria de clàusules abusives en crèdits hipotecaris.

Esmena 1086
GP de Ciutadans (319)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’increment de mitjans del 

jutjat de Tarragona per les clàusules abusives en crèdits hipotecaris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons i adoptarà les mesures necessàries 

per establir un pla calendaritzat de mesures de reforç per desencallar la tramitació 
dels assumptes i garantir el dret a la tutela judicial efectiva de les parts litigants en 
els jutjats de Tarragona en matèria de clàusules abusives en crèdits hipotecaris.

– Fons per les Unitats de Valoració Forense Integral

Esmena 1087
GP de Ciutadans (320)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la instauració d’Unitats de 

Valoració Forense integral de la violencia machista
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la instauració d’unitats de valo-

ració forense a tots els jutjats de Catalunya, que seran les encarregades d’assistir els 
òrgans judicials mitjançant l’avaluació clínica i psicosocial de víctimes i agressors.

Esmena 1088
GP de Ciutadans (321)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per millorar les condicions de 

treball als jutjats de guàrdia de Barcelona
El Govern de la Generalitat crearà un Fons i adoptarà les mesures necessàries 

per establir un pla per incrementar els recursos dels jutjats de guardià dels delictes 
immediats.
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Esmena 1089
GP de Ciutadans (322)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Justícia
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per dotar de més recursos eco-

nòmics i personals als Serveis Penitenciaris de Catalunya
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per dotar de més recursos econòmics 

i personals als Serveis Penitenciaris de Catalunya.

Esmena 1090
GP de Ciutadans (323)
D’addició a l’apart 7 de la Disposició Transitòria Desena. Règim retributiu del 
personal dels cossos al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya.

Justícia
7. El personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia que presti ser-

veis de caràcter extraordinari fora de la jornada normal de treball, té dret a percebre, 
en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris, l’import de les quanties que 
es fixin d’acord amb el pactat amb els representats dels treballadors i el departa-
ment competent.

Esmena 1091
GP de Ciutadans (324)
D’addició a l’apart 4 de la Disposició Transitòria Desena. Règim retributiu del 
personal dels cossos al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya.

Justícia
El Govern de la Generalitat fixarà el règim retributiu del personal dels cossos al 

servei de l’Administració de Justícia a Catalunya en línia amb la mitjana de retri-
bucions del conjunt d’Espanya i sempre d’acord amb el que pactin els representants 
dels treballadors i el departament competent.

Esmena 1092
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta

Justícia
Quaranta: Fons per als funcionaris de Justícia
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons per als funcio-naris 

de justícia amb número 840_9011. Cada departament disposarà d’una aplicació 
pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’e-xecució pres-
supostària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels fons 
i serà coordinada pel Departament competent en matèria de Justícia.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb els salaris dignes per als funcionaris de justícia i l’obligació al 
respecte del conjunt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar 
crèdit a la secció pressupostària que correspongui dels departaments que sigui ne-
cessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de justícia com un dels pilars fonamentals de la societat i se’n coresponsa-
bilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indi-cació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.
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Esmena 1093
GP Republicà (1)
De modificació de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 26

Justícia
[...]
e) El complement de productivitat, que durant l’exercici del 2020 no es percep, 

sens perjudici del que estableix l’apartat 3, ni del complement vinculat a programes 
del personal de l’àmbit penitenciari.

[...]

TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Esmena 1094
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
De modificació de l’apartat 1 de la disposició addicional 18

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 18. Indicador de renda de suficiència
1. Per a l’exercici del 2020, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, es-

tablert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, es fixa en 655,63 euros mensuals i 9.178,82 euros anuals.

[...]

Esmena 1095
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
De modificació de l’apartat 1 de la disposició addicional 20

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 20. Quantia de la prestació per al manteniment de les des-

peses de la llar per a determinats col·lectius
1. Els beneficiaris de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar 

per a determinats col·lectius no poden superar uns ingressos totals anuals, per a l’any 
2020, iguals a la suma del 106 % de l’indicador de renda de suficiència més l’import 
anual de la prestació, fixat en 1200 euros.

[...]

Esmena 1096
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
De modificació de l’apartat 2 de la disposició addicional 20

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 20. Quantia de la prestació per al manteniment de les des-

peses de la llar per a determinats col·lectius
[...]
2. Es fixa en 100 euros l’import mensual per als mesos sencers de l’any 2020, 

amb efecte des del mes de gener, per als beneficiaris que no perceben ingressos de 
cap tipus que excedeixin l’import del 106% de l’indicador de renda de suficiència. 
Per a les persones que perceben ingressos, en còmput anual, superiors al 106 % de 
l’indicador de renda de suficiència, i fins al valor límit fixat per l’apartat 1, aquest 
import de 100 euros resta reduït en proporció amb l’import dels ingressos, sense 
que, en cap cas, pugui esser inferior a 6 euros mensuals.

[...]



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 236

Esmena 1097
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
De modificació de l’apartat 3 de la disposició addicional 20

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 20. Quantia de la prestació per al manteniment de les des-

peses de la llar per a determinats col·lectius
[...]
3. Per a l’exercici del 2020 s’actualitzarà l’import de la prestació per als benefi-

ciaris que durant l’any 2019 també en van esser perceptors, sempre que llurs condi-
cions d’accés no hagin variat i que no superin uns ingressos totals anuals, per a l’any 
2020, iguals a 13.000 euros amb la prestació inclosa.

Esmena 1098
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
De modificació de la disposició addicional 23

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 23. Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per 

la Generalitat
D’acord amb el que estableixen l’article 22.4 i la disposició transitòria sisena de 

la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, per a 
la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat per a l’exer-
cici del 2020, les quanties d’aquestes prestacions no poden esser inferiors als im-
ports mensuals següents:

a) 476 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.
b) 512 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys.
c) 543 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit 

anys.

Esmena 1099
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
De modificació de la disposició addicional 24

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 24. Prestació per a menors d’edat en situació de risc
Els imports mensuals per al 2020 de la prestació per a menors d’edat en situació 

de risc, d’acord amb l’article 22 bis.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de pres-
tacions socials de caràcter econòmic, amb la redacció que en fa la disposició final 
segona de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, son en la prestació destinada al primer o únic menor d’edat en si-
tuació de risc de la unitat familiar, els següents:

– 426 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.
– 462 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys.
– 493 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit 

anys.

Esmena 1100
GP de Ciutadans (164)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per la devolució de les pensions 

d’orfandad de menors tutelats per la Generalitat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la devolució de les pensions d’or-

fandad de menors tutelats per la Generalitat.
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Esmena 1101
GP de Ciutadans (165)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per implantar un complement 

salarial per tal que els joves menors de 30 anys puguin formar-se i trobar feina.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per implantar un complement sala-

rial per tal que els joves menors de 30 anys puguin formar-se i trobar feina.

Esmena 1102
GP de Ciutadans (166)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Pla Especial de Formació i Capacitació pels Tre-

balladors amb Discapacitat.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà un Pla Especial de Formació i Capacitació pels Treballadors amb 
Discapacitat.

Esmena 1103
GP de Ciutadans (167)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per reestructurar el sistema de 

protecció dels menors
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per reestructurar el sistema de pro-

tecció dels menors, garantint que disposin d’un entorn el més semblant possible a 
una casa.

Esmena 1104
GP de Ciutadans (168)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova) Creació d’un Fons per la campanya de prevenció 

del suïcidi juvenil
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la campanya de prevenció del 

suïcidi juvenil

Esmena 1105
GP de Ciutadans (169)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per garantir la sostenibilitat 

dels Centres Especials de Treball.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons que tindrà com a finalitat crear una 

Oficina per la innovació en I+D+i i garantir la sostenibilitat dels Centres Especials 
de Treball i la continuïtat dels actuals treballs, així com les unitats de recolzament a 
l’activitat professional dels Centres Especials de Treball.
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Esmena 1106
GP de Ciutadans (170)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Control del compliment de la quota legal de reser-

va d’ocupació de les persones amb discapacitat.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, impulsarà les mesures necessàries que permeti el control de compliment de la 
quota legal de reserva d’ocupació de les persones amb discapacitat, a través de la 
Inspecció de Treball de Catalunya.

Esmena 1107
GP de Ciutadans (171)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creaciò d’un fons que financiarà una auditoria ex-

terna de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, crearà un Fons que financiarà una auditoria externa de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Esmena 1108
GP de Ciutadans (172)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per impulsar una prestació eco-

nòmica d’assistència personal
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per impulsar una prestació econò-

mica d’assistència personal.

Esmena 1109
GP de Ciutadans (173)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència de persones amb discapacitat a Sant Andreu (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència de persones amb discapacitat a les Ca-
sernes de Sant Andreu (Barcelona)

Esmena 1110
GP de Ciutadans (174)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència de persones amb discapacitat a Nou Barris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència de persones amb discapacitat a Aigua-
blava a Nou Barris (Barcelona)
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Esmena 1111
GP de Ciutadans (175)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia per a persones amb paràlisi cerebral a Terrassa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia per a persones amb parà-
lisi cerebral a Terrassa.

Esmena 1112
GP de Ciutadans (176)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova 

residència i centre de dia per a persones amb discapacitat severa i profunda a Ter-
rassa

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia per a persones discapacitat 
severa i profunda a Terrasa

Esmena 1113
GP de Ciutadans (177)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència per discapacitats en el Baix Penedès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una nova residència per discapacitats en el Baix Penedès.

Esmena 1114
GP de Ciutadans (178)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’una residència i centre de dia per a la gent gran a Glòries (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’una 

residència i centre de dia per a la gent gran a Glòries (Barcelona).

Esmena 1115
GP de Ciutadans (179)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la construc-

ció d’un centre per a la gent gran a la Vila Olímpica (Barcelona).
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per finançar la construcció d’un cen-

tre per a la gent gran a la Vila Olímpica (Barcelona).
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Esmena 1116
GP de Ciutadans (180)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Sant Martí (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posa-

da en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar 
cobertura a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a 
Sant Martí.

Esmena 1117
GP de Ciutadans (181)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia al Prat del Llobregat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia al Prat del Llobregat.

Esmena 1118
GP de Ciutadans (182)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament de 

l’atenció a la dependència residencial a l’Hospitalet del Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de l’atenció 

a la dependència residencial a l’Hospitalet del Llobregat.

Esmena 1119
GP de Ciutadans (183)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Granollers
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar co-
bertura a les persones que estan en llista de espera a Granollers.

Esmena 1120
GP de Ciutadans (184)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Esplugues de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia per a gent gran (Resi-
dència Ca n’Oliveres) per tal de donar cobertura a les persones que estan en llista 
de espera a Esplugues de Llobregat.
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Esmena 1121
GP de Ciutadans (185)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Sant Joan de Vilatorrada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posa-

da en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar 
cobertura a les persones que estan en llista de espera a Sant Joan de Vilatorrada.

Esmena 1122
GP de Ciutadans (186)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Horts de Miró (Reus)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Horts de Miró (Reus).

Esmena 1123
GP de Ciutadans (187)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a les Corts (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a les Corts 
(Barcelona).

Esmena 1124
GP de Ciutadans (188)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sant Andreu (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a les Caser-
nes de Sant Andreu, al barri de Sant Andreu.

Esmena 1125
GP de Ciutadans (189)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a la Marina del Port (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertura 
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a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a Can Farrero 
a la Marina del Port (Barcelona).

Esmena 1126
GP de Ciutadans (190)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Vallcarca (Barcelona)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertura 
a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a Pere Virgili 
al Barri de Vallcarca (Barcelona)

Esmena 1127
GP de Ciutadans (191)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Montornés del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Montornés del Vallès.

Esmena 1128
GP de Ciutadans (192)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Mollet del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Mollet del Vallès.

Esmena 1129
GP de Ciutadans (193)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a les Franqueses del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Barcelona, i en concret a Benavent 
a les Franqueses del Vallès.

Esmena 1130
GP de Ciutadans (194)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Badia del Vallès
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Badia del Vallès.

Esmena 1131
GP de Ciutadans (195)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Santa Perpètua de Mogoda
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Santa Perpètua de Mogoda.

Esmena 1132
GP de Ciutadans (196)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Gelida
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Gelida.

Esmena 1133
GP de Ciutadans (197)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Sant Vicenç dels Horts.

Esmena 1134
GP de Ciutadans (198)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Castelldefels.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Castelldefels

Esmena 1135
GP de Ciutadans (199)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Castelló d’Empúries
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Castelló d’Empúries.

Esmena 1136
GP de Ciutadans (200)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a les Palafrugell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Palafrugell

Esmena 1137
GP de Ciutadans (201)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Santa Susanna
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Santa Susanna.

Esmena 1138
GP de Ciutadans (202)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sant Adrià del Besòs
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Sant Adrià del Besòs

Esmena 1139
GP de Ciutadans (203)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la rehabilitació de la resi-

dència i centre de dia Mossèn Homs (Terrassa)
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia Mossèn Homs (Terrassa)

Esmena 1140
GP de Ciutadans (204)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Tarragona.
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Tarragona.

Esmena 1141
GP de Ciutadans (205)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Terrassa
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Terrassa

Esmena 1142
GP de Ciutadans (206)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Barberà del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Barberà del Vallès.

Esmena 1143
GP de Ciutadans (207)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sant Vicenç de Montalt
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Sant Vicenç de Montalt.

Esmena 1144
GP de Ciutadans (208)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Figueres
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Figueres

Esmena 1145
GP de Ciutadans (209)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Santa Cristina d’Aro
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El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 
marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Santa Cristina d’Aro.

Esmena 1146
GP de Ciutadans (210)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Granollers
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Granollers.

Esmena 1147
GP de Ciutadans (211)
D’addicció d’una nova Disposició Addicional

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament de la cons-

trucció d’una nova residencia i centre de dia per a la gent gran, a més d’ampliar les 
places als centres ja existents per tal de donar cobertura a les persones que estan a 
la llista d’espera a Santa Coloma de Gramenet.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la construcció 
d’una nova residencia i centre de dia per a la gent gran, a més d’ampliar les places 
als centres ja existents per tal de donar cobertura a les persones que estan a la llista 
d’espera a Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 1148
GP de Ciutadans (212)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sant Cugat del Vallès
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Sant Cugat del Vallès.

Esmena 1149
GP de Ciutadans (213)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Santa Coloma de Gramenet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Santa Coloma de Gramenet.
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Esmena 1150
GP de Ciutadans (214)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per garantir els recursos al 

centre de dia de la gent gran a Roda de Berà
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per incrementar les places públiques 

del centre de dia per a gent gran a Roda de Berà

Esmena 1151
GP de Ciutadans (215)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’una 

nova residència i centre de dia a Montornés del Vallès.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat al finançament de la posada 

en marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cober-
tura a les persones que estan en llista de espera a Montornès del Vallès.

Esmena 1152
GP de Ciutadans (216)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al finançament d’un 

centre de dia a Premià de Mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’un nou centre de dia, per tal de donar cobertura a les perso-
nes que estan en llista de espera a Premià de Mar

Esmena 1153
GP de Ciutadans (217)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Sabadell
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertura 
a les persones que estan en llista de espera a Sabadell.

Esmena 1154
GP de Ciutadans (218)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia per a la gent gran a Sabadell Parc Central
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa, construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertura 
a les persones que estan en llista de espera a Sabadell Parc Central.
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Esmena 1155
GP de Ciutadans (219)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la dotació d’un centre de 

dia a Sant Joan Despí
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la construcció 

d’un centre de dia per a la gent gran, per tal de donar cobertura a les persones que 
estan en llista de espera a Sant Joan Despí.

Esmena 1156
GP de Ciutadans (220)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Vallirana
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Vallirana.

Esmena 1157
GP de Ciutadans (221)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel finançament d’una nova re-

sidència i centre de dia a Esplugues de Llobregat
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pel finançament de la posada en 

marxa i construcció d’una nova residència i centre de dia, per tal de donar cobertu-
ra a les persones que estan en llista de espera a Esplugues de Llobregat.

Esmena 1158
GP de Ciutadans (222)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Traspàs de la gestió i la dotació pressupostària 

per la prestació del servei d’equipaments
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat, a l’entrada en vigor de la 

llei, durà a terme les gestions oportunes pel signar un conveni amb l’Ajuntament 
de Cornellá del Llobregat, per fer el canvi de gestió dels equipaments Centre Cívic 
Fontsanta, Casal de la Gent Gran de Sant IlldelFons i Casal de la Gent Gran de la 
Riera.

Esmena 1159
GP de Ciutadans (223)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pels casals de gent gran de 

Santa Coloma de Gramenet
El Govern de la Generalitat crearà un Fons pels casals de la gent gran ja esta-

blerts a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
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Esmena 1160
GP de Ciutadans (224)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova). Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, suprimirà i extingirà el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, regulat 
en la Llei 14/1985 per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya.

Esmena 1161
GP de Ciutadans (225)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per garantir l’accés de tots els 

ciutadans als subministraments bàsics
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per garantir l’accés de tots els ciuta-

dans als subministraments bàsics.

Esmena 1162
GP de Ciutadans (226)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per impartir formació especia-

litzada als professionals i funcionaris que tenen el deure d’intervenir davant de si-
tuacions de risc, violència o discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de 
gènere i/o expressió de gènere.

El Govern de la Generalitat crearà un Fons per impartir formació especialitzada 
als professionals i funcionaris que tenen el deure d’intervenir davant de situacions 
de risc, violència o discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o 
expressió de gènere.

Esmena 1163
GP de Ciutadans (227)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per actualitzar la Cartera de 

Serveis Socials.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per actualitzar la Cartera de Serveis 

Socials en compliment de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

Esmena 1164
GP de Ciutadans (228)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons pel finançament del Pla Inte-

gral d’Atenció a les Persones Refugiades
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor de la 

llei, presentarà un Pla Integral d’Atenció a les Persones Refugiades. Aquest Pla 
d’Atenció a les Persones Refugiades, haurà de fer-se en col·laboració amb altres en-
titats locals i el mon associatiu, i haurà d’incloure mesures per: (i) facilitar un allot-
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jament transitori; (ii) la recerca d’ocupació; (iii) l’escolarització dels menors d’edat 
i (iv) d’integració social en el municipi d’acollida. Aquest Pla serà finançat amb un 
Fons que el Govern de la Generalitat crearà a tal efecte.

Esmena 1165
GP de Ciutadans (229)
D’addició d’una nova Disposició Transitòria (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Transitòria (nova). Adaptació de la normativa catalana als principis i 

mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Disca-
pacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006.

El Govern de la Generalitat, en un termini de tres mesos, adaptarà la normativa 
catalana als principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat aprovada per les Nacions Unides el 2006.

Esmena 1166
GP de Ciutadans (230)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició Addicional (Nova) Desplegament de la Llei 11/2014, dels drets del 

col·lectiu LGTBI, amb especial atenció a la despatologització de la transsexualitat.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons amb la finalitat d’adoptar les me-

sures necessàries per dur a terme el desplegament en la seva totalitat de la Llei 
11/2014 dels Drets del Col·lectiu LGTBI, amb especial atenció a la despatologització 
de la transsexualitat.

Esmena 1167
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-vuit

Treball, Afers Socials i Famílies
Trenta-vuit. Fons per la Cohesió Social i per la Garantia d’Ingressos
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons per la Cohesió Social 

i per la Garantia d’Ingressos amb número 840_9008. Cada departament disposarà 
d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. 
L’execució pressupostària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a 
l’objecte dels fons i serà coordinada pel Departament competent en matèria de tre-
ball i afers socials de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la cobertura de la cohesió social i l’obligació al respecte del con-
junt de l’administració catalana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció 
pressupostària que cor-respongui dels departaments que sigui necessari per a dur a 
terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de cohesió social com un dels pilars fonamentals de la societat i se’n cores-
ponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.
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Esmena 1168
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (65)
De modificació de la disposició addicional 18

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 18. Indicador de renda de suficiència
1. Per a l’exercici del 2020, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, es-

tablert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 658,96 euros mensuals i 7.967,73 9.274,44 
euros anuals.

2. D’acord amb l’article 2.4 del Reial decret llei 3/2004, del 25 de juny, per a la 
racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment 
de la seva quantia, la Generalitat ha d’utilitzar pot utilitzar com a índex o referència 
de renda l’indicador de renda de suficiència fixat per aquesta disposició.

3. S’autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, l’increment addicio-
nal de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), en el cas que l’Admi-
nistració general de l’Estat modifiqui l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) acordat per al 2020.

3. S’aplicarà un increment addicional a l’establert a l’apart 1 d’aquest article si 
els increments de l’IPREM des de la darrera actualització de l’IRCS fossin global-
ment superiors.

Esmena 1169
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (66)
De modificació del punt 1 de la disposició addicional 27

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 27. Salari mínim de referència a Catalunya
1. El Govern, abans de finalitzar l’exercici 2020, quantificarà els recursos addi-

cionals que són necessaris per a la implementació del salari mínim de referència 
a Catalunya en tots els àmbits d’actuació directa de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’informe presentat pel Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda el 17 de desembre de 2019. Aquests àmbits inclouen l’adaptació de 
l’escala retributiva del conjunt dels seus treballadors públics, l’eventual introducció 
de clàusules salarials en la seva contractació externa així com l’ajust de tarifes o mò-
duls en els serveis que té concertats a tercers.

La totalitat de treballadors i treballadores del sector públic català tindran ga-
rantit un salari de 1.239,00 euros per 14 mesades en jornada ordinària a temps 
complert.

[...]

Esmena 1170
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (67)
De modificació del punt 2 de la disposició addicional 27

Treball, Afers Socials i Famílies
Disposició addicional 27. Salari mínim de referència a Catalunya
[...]
2. Aquesta quantificació també anirà acompanyada d’una proposta de calendarit-

zació per la seva incorporació efectiva als pressupostos de la Generalitat.
El salari de 1.239,00 euros s’aprova amb data d’efectes 1 de gener de 2020. Les 

diferències retributives que s’hagin pogut generar fins la data de la seva aprovació 
s’abonaran com a darrera data l’1 de juliol de 2020.

El sector públic català només podrà adjudicar contractes públics a les empre-
ses i entitats que en presentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als 
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seus treballadors i treballadores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 
1.239,00 euros per catorze mesades en relació a jornades laboral ordinàries a temps 
complet, així com a donar-hi compliment durant l’execució del contracte. En cas que 
l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta 
a requeriment del poder adjudicador, l’oferta quedarà exclosa de la valoració. Les 
empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació. Aquesta obli-
gació salarial de 1239 € tindrà la consideració de clàusula essencial.

La vigència d’aquest requeriment i obligació salarial serà efectiva amb els pro-
cediments de contractació pública que s’inicien l’endemà de la publicació de la pre-
sent llei.

Esmena 1171
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 10,

Treball, Afers Socials i Famílies
[...]d’ajuts, pensions i prestacions estatals.
8è bis. El crèdit de la partida pressupostària BE 19 D/480.0001/315, «A famí-

lies».
9è. El crèdit de la partida [...].

Esmena 1172
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
De modificació de l’apartat 1 de la disposició addicional divuitena,

Treball, Afers Socials i Famílies
1. Per a l’exercici del 2020, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, es-

tablert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, es fixa en 589,95 euros mensuals i 8.214,72 euros anuals.

Esmena 1173
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
De modificació de la disposició addicional vint-i-quatrena,

Treball, Afers Socials i Famílies
Els imports mensuals per al 2020 de la prestació per a menors d’edat en situació 

de risc, d’acord amb l’article 22 bis.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de pres-
tacions socials de caràcter econòmic, amb la redacció que en fa la disposició final 
segona de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, són en la prestació al primer o únic menor d’edat en situació en risc 
de la unitat familiar, els següents:

– 376 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.
– 412 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys.
– 443 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit 

anys.

EMPRESA I CONEIXEMENT

Esmena 1174
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 40

Empresa i Coneixement
Article 40. Garanties de la Generalitat
[...]
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5. S’autoritza l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a prestar garantia, durant 
l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 42.500.000 euros, a favor de 
l’Institut Català de Finances (ICF) per a l’atorgament de préstecs per a la rehabilita-
ció d’edificis d’habitatges amb comunitats de propietaris. A aquest efecte l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per cons-
tituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya.

6. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una 
quantia màxima global de 20.000.000 euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de 
préstecs per al finançament de projectes de recerca. A aquest efecte el Departament 
d’Empresa i Coneixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per consti-
tuir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i 
Coneixement.

Esmena 1175
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
De modificació de la disposició addicional 3

Empresa i Coneixement
Disposició addicional 3. Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA
A la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

i als centres de recerca de Catalunya (CERCA), d’acord amb el que estableix l’article 
67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són aplica-
bles els articles 25.1 a 25.9, 28.1 i 2, 32 i 33.

Esmena 1176
GP de Ciutadans (257)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Pla d’automoció i de la mobilitat
El Govern de la Generalitat destinarà Fons al pla d’automoció i de la mobilitat.
– Programa integral de suport a les persones emprenedores, assalariades i en 

cerca de feina

Esmena 1177
GP de Ciutadans (258)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per la implantació dels xecs de 

formació.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la implantació dels xecs de for-

mació per totes aquelles persones aturades, amb la finalitat que puguin escollir di-
rectament la formació que millor s’adapta a les seves necessitats.

Esmena 1178
GP de Ciutadans (259)
D’addició d ’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per introduir el perfil individual 

de les persones aturades per adaptar la formació a les seves necessitats.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per introduir el perfil individual de 

les persones aturades per adaptar la formació a les seves necessitats. El sistema de 
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perfilat incorporarà les competències professionals de cada persona per ajudar-la a 
trobar la feina que millor s’adapti a les seves característiques.

Esmena 1179
GP de Ciutadans (260)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació d’un Fons per establir un sistema d’incen-

tius per tal que les empreses apostin per l’estabilitat laboral dels seus treballadors.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per establir un sistema d’incentius 

per tal que les empreses apostin per l’estabilitat laboral dels seus treballadors.

Esmena 1180
GP de Ciutadans (261)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació d’una borsa d’ocupació en el Servei 

d’Ocupació de Catalunya.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, impulsarà una reforma legislativa que tindrà com a objectiu impulsar la 
creació d’una borsa d’ocupació en el Servei d’Ocupació de Catalunya, que estarà 
ordenada per perfils professionals, de tal manera que els autònoms que hagin de 
donar-se de baixa per accident, malaltia, maternitat o paternitat tinguin més fàcil 
contractar a algú que els substitueixi, i no tinguin que interrompre la seva activitat 
durant el temps d’absència.

Esmena 1181
GP de Ciutadans (262)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació de mecanismes que permetin que els au-

tònoms que estan pròxims a l’edat de jubilació puguin contractar treballadors des-
ocupats.

El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, impulsarà una reforma legislativa que tindrà com a objectiu impulsar un me-
canisme que permeti que els autònoms en edat pròxima a la jubilació puguin entrar 
en contacte amb altres treballadors, preferiblement desocupats, que estiguin dispo-
sats a fer-se càrrec del negoci, amb la finalitat que aquest no hagi de tancar per falta 
de relleu generacional.

Esmena 1182
GP de Ciutadans (263)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Fons per la creació d’una línia de finançament per 

a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la creació d’una línia de finan-

çament per a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector primari.
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Esmena 1183
GP de Ciutadans (264)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Creació de Fons per actuacions d’ordenació de 

comerç, serveis i fires
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per les actuacions d’ordenació de 

comerç, serveis i fires.

Esmena 1184
GP de Ciutadans (265)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Programa de mobilitat sostenible
El Govern de la Generalitat destinarà Fons al programa de mobilitat sostenible.

ICREA

Esmena 1185
GP de Ciutadans (266)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). ICREA
El Govern de la Generalitat destinarà Fons a ICREA.
– Sistema de centres d’investigació CERCA

Esmena 1186
GP de Ciutadans (267)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Sistema de centres d’investigació CERCA
El Govern de la Generalitat destinarà Fons al sistema de centres d’investigació 

CERCA.

Esmena 1187
GP de Ciutadans (268)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la construcció d’un Centre 

Tecnològic Viver d’Empreses i de Formació Empresarial a Calella de Palafrugell.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la construcció d’un Centre Tec-

nològic Viver d’Empreses i de Formació Empresarial a Calella de Palafrugell amb 
la finalitat de fomentar l’emprenedoria.

Esmena 1188
GP de Ciutadans (269)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Foment de la investigació en les universitats  

(PROFOR)
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El Govern de la Generalitat destinarà un Fons al foment de la investigació en les 
universitats (PROFOR)

Esmena 1189
GP de Ciutadans (270)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’ampliació del TecnoCam-

pus de Mataró amb carreres científiques relacionades amb el mar
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’ampliació del TecnoCampus 

de Mataró amb carreres científiques relacionades amb el mar, tals que Ciències del 
Mar, Ciències Ambientals i Oceanografia.

Esmena 1190
GP de Ciutadans (271)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons pel programa Startup Catalonia
El Govern de la Generalitat destinarà un Fons al programa Startup Catalonia

Esmena 1191
GP de Ciutadans (272)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per l’impuls d’accions de dina-

mització i promoció comercial als municipis
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per l’impuls d’accions de dinamitza-

ció i promoció comercial als municipis amb l’objectiu de trobar eines que permetin 
millorar la gestió del comerç.

Esmena 1192
GP de Ciutadans (273)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a un programa per fa-

cilitar l’accès a la financiació de les empreses de comerç, serveis, artesania i moda 
a Catalunya

El Govern crearà un Fons destinat a un programa per facilitar l’accès a la fina-
ciació de les empreses de comerç, serveis, artesania i moda a Catalunya.

Esmena 1193
GP de Ciutadans (274)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Fons per ajudes al mercat de la venta no seden-

taria
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per ajudes al mercat de la venta no 

sedentaria
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Esmena 1194
GP de Ciutadans (275)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Empresa i Coneixement
Disposició Addicional (nova). Pacte de la Industria
El Govern de la Generalitat destinarà Fons al Pacte per la Industria

Esmena 1195
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
De supressió de l’article 17

Empresa i Coneixement
Article 17. Pressupostos de les universitats públiques
1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressupos-

tos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte dels in-
gressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable a les entitats 
dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el sector 
Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del Sistema Euro-
peu de Comptes.

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un roma-
nent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupos-
tària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat, 
amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari, en 
el termini que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest 
pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de pre-
sentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos me-
sos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el 
romanent genèric negatiu.

Esmena 1196
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-quatre

Empresa i Coneixement
Trenta-quatre. Fons transversals de reactivació econòmica i foment estructural 

de l’economia cooperativa.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els Fons transversals de re-

activació econòmica i foment estructural de l’economia cooperativa amb número 
840_9006. Cada departament disposarà d’una aplicació pressupostària d’aporta-
ció solidària pròpia per aquesta finalitat. Aquests fons seran coordinats pel depar-
tament competent en matèria d’empresa i els diferents departaments podran fer-ne 
ús únicament si és per l’objecte del fons.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directament re-
lacionades amb la reactivació econòmica i foment estructural de l’economia coope-
rativa i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració catalana. Amb aquests 
fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que correspongui dels departa-
ments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de foment de l’economia cooperativa com un dels pilars fo-namentals de 
l’administració pública i se’n coresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.
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Esmena 1197
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (52)
De supressió de tot l’article 17

Empresa i Coneixement
Article 17. Pressupostos de les universitats públiques
1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressupos-

tos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte dels in-
gressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable a les entitats 
dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el sector 
Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del Sistema Euro-
peu de Comptes.

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un roma-
nent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupos-
tària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat, 
amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari, en 
el termini que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest 
pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de pre-
sentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos me-
sos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el 
romanent genèric negatiu.

Esmena 1198
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (62)
De modificació del punt 1 de la disposició addicional 9

Empresa i coneixement
Disposició addicional 9. Pla Serra Húnter
1. D’acord amb les competències de la Generalitat en matèria d’universitats, es-

tablertes per l’article 172 de l’Estatut d’autonomia, i a l’efecte de garantir les políti-
ques pròpies relatives al personal docent i investigador de les universitats públiques 
de Catalunya, la reposició d’efectius per a l’any 2020 s’ha d’efectuar majoritàriament 
en el marc de la contractació de personal acadèmic d’excel·lència del Pla Serra Hún-
ter, en el qual participen totes les universitats públiques.

[...]

Esmena 1199
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (63)
De supressió de la disposició addicional 12

Empresa i Coneixement
Disposició addicional 12. Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les 

universitats públiques
El Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sis-

tema universitari de Catalunya, ha d’acordar, per mitjà de la seva junta permanent, 
mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupos-
tari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques i a les 
entitats i els organismes que en depenen. Les mesures han de tenir com a finalitat 
facilitar el govern, l’eficiència, l’acompliment de la missió universitària i la qualitat 
en la docència, en la recerca i en la prestació de tots els serveis, i han de prioritzar 
els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les funcions do-
cents i de recerca.
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Esmena 1200
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del punt 7 de l’article 39

Empresa i Coneixement

Article 39. Avals de la Generalitat
[...]
7. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, o contraaval 

davant l’entitat financera garant, enfront del contracte promotor amb Formula One 
World Championship Limited (FOWC), per tal de garantir el pagament dels drets 
contractuals per a l’organització del gran premi de la Fórmula 1 per a l’any 2020. 
Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dòlars americans.

[...]

Esmena 1201
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de la Disposició Addicional 3.

Empresa i Coneixement

Disposició Addicional 3. Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA
A la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 

i als centres de recerca de Catalunya (CERCA), d’acord amb el que estableix l’article 
67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són aplica-
bles els articles 25.1 a 25.7, 28.1 i 2, 32 i 33.1 i 2.

Les limitacions previstes als apartats 8 i 9 de l’article 25, no seran aplicables als 
centres CERCA i a la ICREA, quan ho acordi el seu òrgan col·legiat de Govern i sem-
pre en funció de les seves disponibilitats pressupostàries

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Esmena 1202
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació de l’apartat 8 de l’article 25

Polítiques Digitals i Administració Pública
Article 25. Retribucions del personal
D’acord amb el Fons per a millores de les condicions laborals dels empleats pú-

blics GO 02 D/233.9000/121
[...]
8. En l’exercici del 2020 es poden atorgar als empleats ajuts en concepte de fons 

d’acció social, i d’altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, 
sens perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurances per cobrir contingències 
per accidents dels empleats. A aquest efecte, els beneficis econòmics no salarials del 
personal de les universitats públiques es consideren integrants del fons d’acció social 
de la universitat, en les modalitats d’ajuts que abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei siguin equivalents al fons d’acció social aplicable al personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat. S’entén per ajut en concepte d’acció social qualsevol 
benefici, complement o millora, en metàl·lic o en espècie amb exclusió de préstecs i 
bestretes, que tingui per objecte satisfer necessitats assistencials del personal que es 
generen per la concurrència de contingències personals i no tenen caràcter de con-
traprestació pel treball realitzat.

[...]
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Esmena 1203
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De supressió de l’apartat 9 de l’article 25

Polítiques Digitals i Administració Pública
Article 25. Retribucions del personal
D’acord amb el Fons per a millores de les condicions laborals dels empleats pú-

blics GO 02 D/233.9000/121
[...]
9. A l’exercici del 2020, no es poden reconèixer percepcions derivades dels siste-

mes d’ajuts per a menjar del personal.
[...]

Esmena 1204
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
De modificació de la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 26

Polítiques Digitals i Administració Pública
Article 26. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari
1. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari el 2020, d’acord 

amb el sistema retributiu que estableix el text refós aprovat pel Decret legislatiu 
1/1997, del 31 d’octubre, que aplega preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, són les següents:

[...]
e) El complement de productivitat, es percebrà durant l’exercici del 2020, sens 

perjudici del que estableix l’apartat 3.
[...]

Esmena 1205
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 34

Polítiques Digitals i Administració Pública
Article 34. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del per-

sonal laboral i del personal directiu
1. Per a determinar o modificar les condicions de treball amb impacte econòmic 

del personal laboral dels ens a què fa referència l’article 24, llevat del personal d’uni-
versitats públiques i del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-
unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, cal l’informe favorable conjunt del departament competent 
en matèria de funció pública i del departament competent en matèria de finances 
públiques. L’informe s’ha d’emetre d’acord amb els criteris següents:

[...]

Esmena 1206
GP de Ciutadans (159)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Polítiques Digitals i Administració Pública
Disposició Addicional (Nova). Agencia Catalana de Ciberseguretat
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei extingirà l’Agència Catalana de Ciberseguretat regulada en la Llei 15/2017 de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
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Esmena 1207
GP de Ciutadans (160)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Polítiques Digitals i Administració Pública
Disposició Addicional (Nova). Reducció dels diners destinats al Centre de Tele-

comunicacions i Tecnologies de la Informació.
El Govern de la Generalitat, amb caràcter immediat a l’entrada en vigor d’aques-

ta llei, reduirà en un 50% els pressupost destinat al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació.

Esmena 1208
GP de Ciutadans (161)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Polítiques Digitals i Administració Pública
Disposició Addicional (Nova). Fons per millorar les condicions de treball dels 

treballadors públics
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per millorar les condicions de treball 

dels treballadors públics.

Esmena 1209
GP de Ciutadans (162)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Polítiques Digitals i Administració Pública
Disposició Addicional (Nova). Fons per reduir la interinitat del total de la plan-

tilla
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per reduir la interinitat del total de 

la plantilla de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 1210
GP de Ciutadans (163)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Polítiques Digitals i Administració Pública
Disposició Addicional (Nova). Fons per fomentar els emprenadors digitals
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per fomentar els emprenadors digi-

tals.

Esmena 1211
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-set

Polítiques Digitals i Administració Pública
Trenta-set. Fons de formació del personal de les administracions públiques en 

matèria d’igualtat entre gèneres i de violència masclista
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons de formació del per-

sonal de les administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres i de vio-
lència masclista amb número 840_9007. Cada departament disposarà d’una apli-
cació pressupostària d’aportació solidària pròpia per aquesta finalitat. L’execució 
pressupostària de la despesa serà finalista, només es podrà destinar a l’objecte dels 
fons i serà coordinada pel Departament competent en matèria d’administració pú-
blica de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la cobertura de la política pública d’igualtat i contra les violèn-
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cies masclistes i l’obligació al respecte del conjunt de l’administració cata-lana. 
Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària que cor-respongui 
dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames d’igualtat i contra les violències masclistes com un dels pilars fonamentals 
de la societat i se’n coresponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vi-gent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

Esmena 1212
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-nou

Polítiques Digitals i Administració Pública
Trenta-nou. Fons pel Salari Digne dels treballadors i treballadores públiques i 

dels serveis públics.
1. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els fons pel Salari Digne dels 

treballadors i treballadores públiques i dels serveis públics amb número 840_9009. 
Cada departament disposarà d’una aplicació pressupostària d’aportació solidària 
pròpia per aquesta finali-tat. L’execució pressupostària de la despesa serà finalista, 
només es podrà destinar a l’objec-te dels fons i serà coordinada pel Departament 
competent en matèria de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Genera-
litat de Catalunya.

2. Aquests fons interdepartamentals resten afectats a les despeses directa-ment 
relacionades amb la cobertura del Salari Digne dels treballadors i treballadores 
públiques i dels serveis públics i l’obligació al respecte del conjunt de l’adminis-
tració cata-lana. Amb aquests fons es pot generar crèdit a la secció pressupostària 
que cor-respongui dels departaments que sigui necessari per a dur a terme la seva 
finalitat.

Tots els Departaments assumiran com a prioritat el desenvolupament dels pro-
grames de dignitat salarial com un dels pilars fonamentals de la societat i se’n cores-
ponsabilitzaran solidàriament.

3. Una vegada constituït el fons a què fa referència l’article 1, es manté vigent 
fins que per la llei de pressupostos no se n’acordi la liquidació, amb indicació de la 
finalitat que s’ha de donar als seus recursos.

AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Esmena 1213
GP de Ciutadans (390)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a l’augment de la plan-

tilla del Cos d’Agents Rurals
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a l’augment de la plantilla 

del Cos d’Agents Rurals.
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Esmena 1214
GP de Ciutadans (391)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a la implantació de 

superficie de regadiu Sistema– Segarra– Garriges.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a la implantació de superfi-

cie de regadiu Sistema - Segarra– Garriges.

Esmena 1215
GP de Ciutadans (392)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat al projecte de reg del 

sistema Xerta– Senia
El Govern crearà un Fons destinat al projecte de reg del sistema Xerta– Senia

Esmena 1216
GP de Ciutadans (393)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a polítiques d’explora-

ció, consolidació i expansió de mercats per productes agroalimentaris.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a polítiques d’exploració, 

consolidació i expansió de mercats per productes agroalimentaris.

Esmena 1217
GP de Ciutadans (394)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat per promocionar 

l’agument de la superficie forestal gestionada
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per promocionar l’augment de la 

superficie forestal gestionada.

Esmena 1218
GP de Ciutadans (395)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a ajudes de joves agri-

cultors
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a ajudes de joves agricultors

Esmena 1219
GP de Ciutadans (396)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per la creació d’albergs tempo-

rals per a temporers a Lleida
El Govern de la Generalitat crearà un Fons per la creació d’albergs temporals 

per a temporers a Lleida durant la temporada de recol·lecció de fruita.
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Esmena 1220
GP de Ciutadans (397)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova)

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons destinat a ajudes per la lluita 

contra especies invasores com el cargol poma
El Govern de la Generalitat crearà un Fons destinat a ajudes per la lluita contra 

especies invasores com el cargol poma.

Esmena 1221
GP de Ciutadans (398)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposició Addicional (Nova). Creació d’un Fons per desenvolupar el Pla Direc-

tor per a la Protecció del Delta de l’Ebre.
El Govern de la Generalitat crearà un Fons de finançament per portar a terme, 

de manera coordinada amb la resta d’administracions, el Pla Director per a la Pro-
tecció del Delta de l’Ebre, d’acord amb la Taula de Consens.

Esmena 1222
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (44)
D’addició d’una Disposició addicional quaranta-nou

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Quaranta-nou. Banc de Terres
Es crea el Banc de Terres com a entitat de dret públic que restarà adscrita al Ga-

binet de la Conselleria i Secretaria General del/la titular del Departament d’Agri-
cultura. La missió d’aquesta entitat serà la construcció d’un parc públic de terres 
via adquisició, cessió o arrendament de finques rústiques per tal de poder-les cedir 
a finalitats públiques en el marc d’un desenvolupament agrícola comunitari. El seu 
codi orgànic de servei és el: M_AG_9991.

INTERDEPARTAMENTAL

Esmena 1223
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 16

Interdepartamental
Article 16. Fons de contingència
[...]
4. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència 
a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació pressupostària (PPI) 
registrades, mitjançant les transferències corresponents al Departament de Salut i al 
Servei Català de la Salut.

5. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques perquè, 
a proposta del departament competent en matèria d’educació i en el marc del com-
pliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, pugui 
destinar part del romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència 
a iniciar la devolució de les obligacions reconegudes de pagament als Ajuntaments 
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en concepte de finançament de serveis educatius, mitjançant transferències corres-
ponents al Departament d’Educació.

Esmena 1224
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 16

Interdepartamental
Article 16. Fons de contingència
[...]
4. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència 
a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació pressupostària (PPI) 
registrades, mitjançant les transferències corresponents al Departament de Salut i al 
Servei Català de la Salut.

[...]
6. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de mobilitat i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar part del romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contin-
gència a les següents bonificacions aplicables a la C-32, mitjançant transferències 
corresponents al Departament de Territori i Sostenibilitat:

a). Tram Sitges-Vendrell: 100% bonificació pels viatges habituals 24h
b). Peatge Vallcarca: 50% bonificació pels viatges habituals 24h

Esmena 1225
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 16

Interdepartamental
Article 16. Fons de contingència
[...]
4. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència 
a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació pressupostària (PPI) 
registrades, mitjançant les transferències corresponents al Departament de Salut i al 
Servei Català de la Salut.

[...]
7. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de mobilitat i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar 28.290.000 euros de part del romanent existent al final de l’exerci-
ci en el Fons de contingència al pagament del Pla d’acció de l’any 2019 que es va 
encarregar a RENFE, mitjançant transferències corresponents al Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

Fascicle setè
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Esmena 1226
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 16

Interdepartamental
Article 16. Fons de contingència
[...]
4. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2020, 
pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència 
a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació pressupostària (PPI) 
registrades, mitjançant les transferències corresponents al Departament de Salut i al 
Servei Català de la Salut.

[...]
8. S’autoritza el departament competent en matèria de finances públiques per-

què, a proposta del departament competent en matèria de coordinació interdeparta-
mental i en el marc del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per 
a l’exercici del 2020, pugui destinar part del romanent existent al final de l’exercici 
en el Fons de contingència a la lluita contra la despoblació i la Catalunya buida, 
mitjançant les transferències corresponents al Departament de Presidència.

Esmena 1227
GP de Ciutadans (1110)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interdepartamental
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment del Conveni signat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat pel 
període 2010-2015 i, en particular, pel que fa a la remodelació del CAP Florida Sud.

Esmena 1228
GP de Ciutadans (1111)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interdepartamental
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment del Conveni signat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat pel 
període 2010-2015 i, en particular, pel que fa a la remodelació del CAP Ronda de 
la Torrassa.

Esmena 1229
GP de Ciutadans (1112)
D’addició d’una nova Disposició Addicional (nova).

Interdepartamental
Disposició Addicional (Nova). Fons per garantir el compliment del Conveni Sig-

nat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2020, garantirà el 

compliment dels Convenis signats amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
tant pel període 2010-2015 com el 6 de setembre de 2018 per la millora de la salut 
i el benestar de la població d’aquest municipi i, en particular, pel que fa a la cons-
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trucció de un nou equipament en substitució dels espais que ocupa en l’actualitat el 
CAP Sant Josep i que permetria l’ampliació de la capacitat assistencial de l’actual 
CUAP Pura Fernández i el servei de diagnòstic per la imatge.

Esmena 1230
GP de Ciutadans (1113)
De modificació de la lletra g de l’apartat 2 de l’article 10 amb el següent redactat:

Interdepartamental
g) En la secció «Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència», el crè-

dit de la partida pressupostària EX 03 D/227.0004/132, per a despeses de processos 
electorals autonòmics al Parlament de Catalunya.

Esmena 1231
GP de Ciutadans (1114)
D’addició d’un nou article 10bis amb el següent redactat:

Interdepartamental
Article 10bis. Naturalesa ampliable dels crèdits pressupostaris necessaris per 

reduir i eliminar les llistes d’espera d’atenció sanitària i d’atenció a la dependència
1. En tot cas i en la mesura que la Generalitat de Catalunya continuï a la cua de 

les Comunitats Autònomes d’Espanya en matèria de llistes d’espera d’atenció sani-
tària gaudiran de la naturalesa pressupostaria d’ampliable els crèdits necessaris per 
reduir i eliminar les llistes d’espera d’atenció sanitària i d’atenció a la dependència.

Esmena 1232
GP de Ciutadans (1115)
D’addició d’un apartat 7 a l’article 21 amb el següent redactat:

Interdepartamental
7. En cap cas podrà superar-se l’import acumulat que resulti d’aplicar sobre el 

crèdit corresponent del pressupost de l’actual exercici els següents percentatges:
1.º El 60% en l’exercici immediatament següent.
2.º El 50% en el segon exercici.
3.º El 40% en el tercer exercici.
4.º El 30% en el quarto exercici.
5.º El 30% en el cinquè exercici.
6.º El 30% en el sisè exercici.

Esmena 1233
GP de Ciutadans (1116)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 23 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
1. D’acord amb el que estableixen els articles 84 i 117 i la disposició addicional 

vint-i-setena de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, i l’article 205.8 
de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’aproven els mòduls econòmics dels 
centres privats concertats corresponents a les despeses de personal i les despeses de 
funcionament per a l’any 2020 necessaris per garantir, en condicions d’igualtat, el 
dret a l’educació i la llibertat d’elecció de centres dels pares i tutors, amb els imports 
que consten en l’annex 1 de la present llei. Si algun d’aquests imports és inferior al 
que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020, s’aplica el 
mòdul fixat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, considerant la minoració 
que aquesta llei determina en el mòdul de despeses de funcionament de les unitats 
de cicles formatius de formació professional de grau superior i de batxillerat.
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Esmena 1234
GP de Ciutadans (1117)
De modificació a l’apartat 6 de l’article 26 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
6. Amb efectes de l’1 de gener de 2020, les retribucions del personal eventual al 

qual fa referència l’article 12 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 ex-
perimenten una reducció de les quanties vigents el 31 de desembre de 2019 de 50% 
respecte les quanties vigents el 31 de desembre de 2019.

Esmena 1235
GP de Ciutadans (1118)
De modificació de l’article 29 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 29 Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs
1. Per a l’exercici del 2020 les retribucions dels òrgans superiors de l’Administra-

ció de la Generalitat determinats a l’article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, i assimilats experimenten una reducció de les quanties vigents el 31 
de desembre de 2019 de 50%.

2. Les retribucions dels alts càrrecs previstos a l’article 5.3 de la Llei 13/1989, 
del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i assimilats experimenten una reducció de les quan-
ties vigents el 31 de desembre de 2019 de 50%.

3. Els alts càrrecs i assimilats han de percebre la retribució per antiguitat que 
tinguin reconeguda per llur vinculació prèvia com a funcionaris o personal laboral 
fix de l’Administració pública.

Esmena 1236
GP de Ciutadans (1119)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 30 que passaria a tenir el següent 
redactat:

Interdepartamental
1.Per a l’exercici del 2020, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les 

entitats a què fa referència l’article 24, les retribucions fixes vigents el 31 de desem-
bre de 2019 del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-unena 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic experimenten una reducció de les quanties vigents el 31 de desem-
bre de 2019 de 50%.

Esmena 1237
GP de Ciutadans (1120)
De supressió dels apartats 2,3 i 4 de l’article 31:

Interdepartamental
2. Les pensions atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’esta-

tut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre 
assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus 
familiars, es regeixen per llur normativa. 40

3. La quantia de l’assignació passiva als consellers de la Generalitat en cessar, es-
tablerta pel Decret del 14 de novembre de 1978, en l’exercici pressupostari del 2020 
no s’incrementa respecte de l’import vigent el 31 de desembre de 2019. Aquesta as-
signació passiva té una durada màxima de divuit mesos des del moment del cessa-
ment del càrrec.



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 269 

4. Les pensions a què fan referència els apartats 2 i 3 són incompatibles amb 
qualsevol retribució o pensió amb càrrec a fons públics i amb qualsevol retribució 
procedent d’una activitat privada, en els termes establerts per l’article 1 del Reial 
decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupos-
tària i de foment de la competitivitat, amb caràcter de legislació bàsica per a totes 
les administracions públiques.

Esmena 1238
GP de Ciutadans (1121)
De modificació de l’article 32 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 32. Oferta d’ocupació pública per al 2020, limitació de les taxes d’interi-

natge i contractació de personal fix
1. En l’exercici del 2020, les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió 

similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de confor-
mitat amb les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin.

2. En tot cas la taxa d’interinatges del personal servei de l’administració auto-
nòmica i el seu sector públic no podrà superar el deu per cent (10%) del total del 
personal seu servei.

3. Tindran la consideració de crèdits ampliables els necessaris per convocar els 
corresponents concursos i oposicions per donar compliment a la limitació de les ta-
xes d’interinatge.

4. Correspon al Govern autoritzar l’acumulació de la taxa de reposició entre sec-
tors i col·lectius així com la cessió entre les entitats del sector públic.

Esmena 1239
GP de Ciutadans (1122)
De supressió parcial als apartats 4 i 5 de l’article 34:

Interdepartamental
4. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de condicions de tre-

ball amb impacte econòmic del personal laboral en contra d’un informe desfavora-
ble. L’omissió del tràmit d’informe no comportarà la nul·litat de l’acord sempre que 
aquest s’hagi sol·licitat amb posterioritat i sigui favorable, sens perjudici de les res-
ponsabilitats que s’escaiguin.

5. La determinació inicial i la modificació de les retribucions del personal di-
rectiu a què fa referència la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 han 
d’ésser autoritzades per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, fins 
que no es dugui a terme el desplegament reglamentari que determina la disposició 
addicional esmentada. En el cas que les retribucions superin les fixades per al càrrec 
de secretari o secretària general, han d’autoritzar-se per Acord de Govern.

Esmena 1240
GP de Ciutadans (1123)
De modificació de l’article 36 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 36 Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries
El Govern dotarà un «fons de gratificacions per serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries» que garanteixi a la finalització de l’exercici la satisfacció dels ser-
veis i les hores extraordinàries en condicions d’igualtat i no discriminació a tot el 
personal de l’administració i el sector públic autonòmic de la Generalitat. Només 
pel cas que el mencionat fons no sigues suficient a la finalització de l’exercici 2020, 
els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries del personal inclòs dins l’àmbit 
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d’aplicació de l’article 24 es compensaran amb hores lliures de servei, d’acord amb 
les equivalències vigents actualment.

Esmena 1241
GP de Ciutadans (1124)
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 37 amb el següent redactat:

Interdepartamental
8. En tot cas es necessitarà acord del Govern de la Generalitat per autoritzar 

qualsevol expedient de despesa de l’administració autonòmica o el sector públic 
depenent amb un import global igual o superior a vuit milions d’euros (8.000.000 
euros).

Esmena 1242
GP de Ciutadans (1125)
De supressió de la lletra b de l’apartat 2 de l’article 37:

Interdepartamental
b) S’autoritza l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant 2020, de 

l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, que pot augmen-
tar per l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers de la Generali-
tat de Catalunya subrogats el 2012 de l’extinta ATLL pública, fins a un màxim de 
374.522.094,82 euros.

Esmena 1243
GP de Ciutadans (1126)
De modificació 1de l’article 39 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 39 Avals de la Generalitat
1. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en les operacions de 

crèdit formalitzades a l’empara de l’autorització concedida per l’article 37 per les 
entitats de dret públic i les societats mercantils participades totalment per la Gene-
ralitat.

2. Els avals a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser autoritzats pel Govern, a 
proposta conjunta del conseller o consellera competent en matèria de finances pú-
bliques i del conseller del departament interessat per raó de la matèria, i els ha de 
signar el conseller o consellera competent en matèria de finances públiques o l’au-
toritat en qui delegui expressament.

3. Amb excepció de les garanties previstes en aquesta article, en cap cas la quan-
tia dels avals o garanties excedirà de 30 milions d’euros. En cap cas podran concór-
rer garanties a favor d’una mateixa entitat que superin el 10% dels imports previstos 
en aquest article.

4. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a 
parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, o al seu refinançament per al-
tres entitats. L’import màxim d’aquest aval és de 55.500.000 euros.

5. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2020, a les opera-
cions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general 
de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona en virtut de les con-
vocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import 
màxim d’aquest aval és de 6.200.000 euros.

6. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2020, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscri-
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guin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Coo-
peratives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs 
titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acor-
dat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest 
aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del 
consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el percentatge com-
plementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la coopera-
tiva mateixa si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del 
risc de cada operació.

7. Sempre i quan es depurin les corresponents responsabilitats per les irregula-
ritats detectades en la gestió de la societat, es posi remei a les irregularitats detec-
tades i es disposi d’informes independents i objectius de viabilitat econòmica i de 
generació viable de llocs de treball i de garanties d’indemnitat patrimonial pels per-
judicis ocasionats, el Govern, amb explicació i acreditació prèvia del compliment 
de les condicions anteriorment indicades al Parlament de Catalunya, podrà prestar 
l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del contracte promotor amb Formula 
One World Championship Limited (FOWC), per tal de garantir el pagament dels 
drets contractuals per a l’organització del gran premi de la Fórmula 1 per a l’any 
2020. Aquest aval no pot superar els 24.807.292,20 dòlars americans.

8. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats 
de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb 
aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generali-
tat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinança-
ment o la substitució.

9. S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
a prestar l’aval, durant l’exercici 2020, a favor de les entitats financeres que hagin 
signat el corresponent conveni de col·laboració i en garantia del risc dels préstecs 
formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matricula uni-
versitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 d’euros

Esmena 1244
GP de Ciutadans (1127)
De modificació de l’article 43 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 43 Cànon de l’aigua
1. Durant l’any 2020, els valors de base per volum per a usos domèstics i indus-

trials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cà-
non de l’aigua, a l’efecte de determinar el tipus de gravamen específic d’una manera 
individualitzada, tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit, es 
mantindran inalterats.

Esmena 1245
GP de Ciutadans (1128)
D’addició de l’article 50 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
1. El lliurament de les participacions en el Fons de cooperació local de Catalu-

nya resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament 
l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els 
qüestionaris 53 estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de la 
Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
estableix la legislació sectorial i l’obligació d’acreditació suficient que demostri que 
la corporació local ni està ni ha estat adherida a associacions o entitats que no pro-
mouen els interessos comuns de les entitats locals i demostri que no satisfaci o hagi 
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satisfet i estigui pendent de reclamar quotes o quanties per qualsevol concepte a 
associacions o entitats que no promouen els interessos comuns de les entitats locals. 
Aquesta documentació ha de fer referència a l’anualitat del 2018.

2. L’adhesió a entitats o associacions que no promoguin els interessos comuns 
de les entitats locals o la satisfacció de quotes o quanties per qualsevol concepte a 
aquests comportarà la pèrdua del dret a ésser beneficiari del Fons de cooperació lo-
cal i l’obligació de reintegrament de les quanties que s’haguessin rebut.

3. Els ens locals que el 15 d’octubre de 2020 no hagin complert el que estableix 
l’apartat 1 perden el dret a rebre el Fons de cooperació local de l’any 2020.

Esmena 1246
GP de Ciutadans (1129)
D’addició de l’article 51 que passaria a tenir el següent redactat:

Interdepartamental
Article 51 Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments
1. Es poden atribuir fons als ajuntaments que compleixin els requisits que deter-

mina el Decret 69/2008, de l’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càr-
recs electes locals.

2. El lliurament de les compensacions econòmiques resta condicionat al compli-
ment, per part dels ens beneficiaris, de l’obligació legal de trametre els pressupostos, 
les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats 
d’aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindi-
catura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial i l’obligació 
acreditació suficient que demostri que la corporació local ni està ni ha estat adheri-
da a associacions o entitats que no promouen els interessos comuns de les entitats 
locals i demostri que no satisfaci o hagi satisfet i estigui pendent de reclamar quotes 
o quanties per qualsevol concepte a associacions o entitats que no promouen els in-
teressos comuns de les entitats locals. Aquestes trameses s’han de referir a l’anua-
litat del 2018.

3. L’adhesió a entitats o associacions que no promoguin els interessos comuns 
de les entitats locals o la satisfacció de quotes o quanties per qualsevol concepte a 
aquests comportarà la pèrdua del dret a ésser beneficiari del Fons de cooperació lo-
cal i l’obligació de reintegrament de les quanties que s’haguessin rebut.

Esmena 1247
GP de Ciutadans (1130)
De supressió de la disposició addicional 4

Interdepartamental
Règim d’aplicació a l’Institut Català de Finances A l’Institut Català de Finances, 

sens perjudici del que estableix el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finan-
ces, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, li són aplicables els 
articles 25.1 a 25.7, 28.1 i 2, 32 i 33.1 i 2.

Esmena 1248
GP de Ciutadans (1131)
De supressió de la disposició addicional 5

Interdepartamental
Disposició addicional 5 Règim d’aplicació a Ferrocarrils de la Generalitat A Fer-

rocarrils de la Generalitat, sens perjudici del que estableix la Llei 21/2015, del 29 de 
juliol, de finançament del sistema de transport ferroviari de Catalunya, li són apli-
cables els articles 25.1 a 25.7, 28.1 i 2, 32 i 33.1 i 2.
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Esmena 1249
GP de Ciutadans (1132)
De supressió de la disposició addicional 6

Interdepartamental
Disposició addicional 6 Règim d’aplicació al Centre de Telecomunicacions i Tec-

nologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya i a l’Agència de Cibrseguretat de Catalunya els hi són 
aplicables els articles 25.1 a 25.9, 28.1 i 2, 32 i 33.1 i 2.

Esmena 1250
GP de Ciutadans (1133)
De modificació de la disposició addicional 10

Interdepartamental
Disposició addicional 10
Recuperació parcial dels imports deixats de percebre en aplicació dels acords 

GOV/19/2013 i GOV/20/2013, de 26 de febrer Durant l’exercici 2020, el personal 
afectat pels acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, de 26 de febrer, percebrà el 100 
% de les quanties deixades de percebre per l’aplicació d’aquests acords de Govern.

Esmena 1251
GP de Ciutadans (1134)
De modificació de la disposició addicional 17

Interdepartamental
Disposició addicional 17 Cartera de serveis socials
1. El Govern aprovarà el termini màxim de 3 mesos des de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei una nova cartera de serveis socials que s’adeqüi a les necessitats so-
cials existents i la desprotecció social ocasionada per la manca d’aprovació d’una 
cartera social en quasi deu anys.

2. Els crèdits per garantir les prestacions previstes a la nova Cartera de serveis 
socials tindran el caràcter d’ampliable.

Esmena 1252
GP de Ciutadans (1135)
De supressió de la disposició addicional 22

Interdepartamental
Disposició addicional 22 Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec 

Durant l’exercici del 2020 es deixen sense efecte les prestacions econòmiques per 
infant a càrrec i per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més de tres 
fills, establertes pels articles 9.1.a i b, 10 i 11 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de 
suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar drets derivats d’aques-
tes prestacions.

Esmena 1253
GP de Ciutadans (1136)
De modificació de la disposició addicional 21

Interdepartamental
Disposició addicional 21 Promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-

sones en situació de dependència
1. Per a atendre les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació de la Llei 

de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
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ció a les persones en situació de dependència, els crèdits pressupostaris de les par-
tides corresponents de la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies» 
tindran el caràcter d’ampliable sens perjudici que es puguin generar els crèdits pro-
vinents de les transferències addicionals de fons que efectuï l’Administració General 
Estat.

2. A més del que estableix l’apartat 1, per a finançar l’aportació que pugui cor-
respondre a la Generalitat es poden ampliar els crèdits esmentats en els termes es-
tablerts per l’article 10.2. i 10 bis.

Esmena 1254
GP de Ciutadans (1137)
De modificació de la disposició addicional 25

Interdepartamental
Disposició addicional 25 Pròrroga de contractes públics o negocis jurídics assi-

milats a aquests
De conformitat amb la normativa en matèria de contractació pública, el Depar-

tament de Treball, Afers Socials i Famílies vetllarà especialment per evitar que la 
prestació de serveis socials essencials per entitats d’economia social o del tercer 
sector es dugui a terme en virtut de contractes públics o negocis jurídics assimilats 
vigents, tot evitant que no existeixin períodes temporals en que no hi hagi un con-
tracte públic vigent.

Esmena 1255
GP de Ciutadans (1138)
De modificació de la disposició addicional 27

Interdepartamental
Disposició addicional 27. Deure de no malbaratament dels diners públics per 

part del Govern de la General i d’adopció de mesures efectives en la protecció dels 
drets laborals dels treballadors

El Govern de la Generalitat deixarà de malbaratar diners públics en la promo-
ció d’un salari mínim autonòmic que desvirtua la funció de coordinació, el caràcter 
únic del salari mínim interprofessional i la seva funció de garantia d’igualtat de tots 
els ciutadans i destinarà aquests diners a la protecció efectiva dels drets laborals 
dels treballadors augmentant els recursos amb que ha de realitzar les seves funcions 
la Inspecció de Treball.

Esmena 1256
GP de Ciutadans (1139)
De supressió de la disposició addicional 22

Interdepartamental
Disposició addicional 22 Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec 

Durant l’exercici del 2020 es deixen sense efecte les prestacions econòmiques per 
infant a càrrec i per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més de tres 
fills, establertes pels articles 9.1.a i b, 10 i 11 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de 
suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar drets derivats d’aques-
tes prestacions.

Esmena 1257
GP de Ciutadans (1140)
D’addició d’un nou títol VIII amb el següent redactat:

Interdepartamental
Títol VIII. De la informació al parlament
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Esmena 1258
GP de Ciutadans (1141)
D’addició d’un nou article 55 dins el capítol únic del títol VII amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 55. De la informació a remetre al Parlament
1. El Govern de la Generalitat remetrà mensualment al Parlamento de Cataluña:
a) La relació d’inversions reals i les autoritzacions per contractar que correspon-

guin al Govern.
b) Les modificacions de plantilles i de condicions laborals retributives o que 

comportin despesa pressupostaria.
c) Les aplicacions del fons de contingència.
d) Les despeses pendents d’imputació pressupostària (PPI) registrades.
e) Les operacions de finançament i de garantia autoritzades i el seu estat de com-

pliment i execució.

Esmena 1259
GP de Ciutadans (1142)
D’addició d ’un nou títol IX amb el següent redactat:

Interdepartamental
Títol IX. Mesures de regeneració i lluita contra la corrupció pel seu impacte 

pressupostari

Esmena 1260
GP de Ciutadans (1143)
D’addició d’un nou article 56 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 56. Deure de retenció de quanties a satisfer a persones amb obligacions 

pendents de satisfacció a favor de la Administració de la Generalitat o qualsevol po-
der públic per il·lícits de corrupció o responsabilitat comptable

1. El Govern adoptarà les mesures necessàries per retenir qualsevol import a sa-
tisfer a persones, incloses les jurídiques com partits polítics, que tinguin obligacions 
de rescabalament pendents de satisfer a favor de l’Administració autonòmica de la 
Generalitat, el seu sector públic o qualsevol poder públic a conseqüència de con-
demnes o declaracions de responsabilitat derivades o vinculades a il·lícits de cor-
rupció o responsabilitat comptable.

2. En cas de reclamació per la persona afectada, el Govern optarà per consignar 
judicialment les quanties retingudes.

Esmena 1261
GP de Ciutadans (1144)
D’addició d’un nou article 57 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 57. Deure de retenció de quanties a satisfer a persones que es trobin en 

situació d’incompliment del seu deure de col·laborar amb la Justícia
1. El Govern adoptarà les mesures necessàries per retenir qualsevol import a 

satisfer a persones que estiguin en situació d’incompliment del deure de col·laborar 
amb la Justícia.

2. En cas de reclamació per la persona afectada, el Govern optarà per consignar 
judicialment les quanties retingudes.
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Esmena 1262
GP de Ciutadans (1145)
D’addició d’un nou article 58 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 58. Deure d’auditar, quantificar i reclamar el perjudici per l’administra-

ció autonòmica de la Generalitat i el seu sector públic derivada de la comissió del 
delictes de corrupció i de supòsits de responsabilitat comptable derivades del cop a 
la democràcia iniciat al setembre de l’any 2017

1. El Govern haurà d’auditar, quantificar i reclamar el perjudici per l’adminis-
tració autonòmica de la Generalitat i el seu sector públic derivada de la comissió del 
delictes de corrupció i de supòsits de responsabilitat comptable per part dels respon-
sables del cop a la democràcia iniciat al setembre de l’any 2017.

2. El Govern exercitarà totes les accions judicials disponibles i necessàries per 
garantir que els responsables dels delictes de corrupció i de supòsits de responsabi-
litat comptable indemnitzi de manera diligent i íntegre el perjudici patrimonial oca-
sionat als fons públics de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 1263
GP de Ciutadans (1146)
D’addició d’un nou article 59 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 59. Deure d’auditoria de racionalització de la despesa pública de l’admi-

nistració autonòmica de la Generalitat i el seu sector públic.
1. El Govern sotmetrà a l’auditoria de l’Autoridad Independiente de Responsa-

bilidad Fiscal (AIREF) la racionalització de la despesa pública de l’administració 
autonòmica de la Generalitat i el seu sector públic amb l’objectiu de d’implementar 
en el termini màxim de 9 mesos un pla de reordenació de l’estructura de l’adminis-
tració autonòmica i el seu sector públic que impliqui necessàriament la reestructu-
ració o liquidació d’aquelles entitats que no assoleixin raonable i objectivament els 
resultats òptims a les auditories operatives que s’hauran de realitzar.

Esmena 1264
GP de Ciutadans (1147)
D’addició d’un nou article 60 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 60. Liquidació dels organismes i entitats de la Generalitat que van col·la-

borar en la comissió dels greus delictes de sedició i malversació
1. El Govern, donada la seva participació i instrumentalització per a la comissió 

dels greus delictes de malversació i sedició, iniciarà el procediment de supressió i 
liquidació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i 
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya CESICAT.

2. Les funcions indispensables d’aquestes entitats passaran a ésser realitzades di-
rectament pel departament del que en depenien fins el moment d’iniciar la seva liqui-
dació al qual s’adscriuran els treballadors d’aquestes entitats que no tinguessin res-
ponsabilitats en els esmentats delictes. En tot cas, els seus alts càrrecs seran cessats.
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Esmena 1265
GP de Ciutadans (1148)
D’addició d’un nou article 61 dins el capítol únic del títol IX amb el següent 
redactat:

Interdepartamental
Article 61. Prohibició d’assistència tècnica o lletrada amb càrrec al pressupost 

de la Generalitat
1. En cap cas es prestarà amb càrrec al pressupost de la Generalitat assistència 

tècnica o lletrada en favor de les autoritats i servidors públics pel cas que siguin in-
vestigats, inclús com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions públiques, 
per la presumpta comissió d’il·lícits administratius o penals contra els poders pú-
blics, l’ordre constitucional, la Justícia, les institucions de l’Estat, l’Administració 
Pública, l’ordenació del territori i l’urbanisme, la Hisenda Pública i la Seguretat 
Social, el patrimoni històric, el medi ambient, l’ordre públic, la seguretat col·lectiva, 
la Constitució, la Corona, els drets i llibertats fonamentals, els ultratges a Espanya, 
contra la Comunitat Internacional o per delictes de terrorisme, traïció, la pau i la 
independència de l’Estat.

Esmena 1266
GP de Ciutadans (1149)
D’addició d’una nova disposició addicional amb el següent redactat:

Interdepartamental
Disposició addicional
En la secció «Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència», la par-

tida pressupostària EX 03 D/227.0004/132, té per finalitats cobrir les despeses de 
processos electorals autonòmics al Parlament de Catalunya.

Esmena 1267
GP de Ciutadans (1150)
D’addició d’una nova disposició addicional amb el següent redactat:

Interdepartamental
Disposició addicional. Adaptació de la despesa pressupostaria en matèria d’ac-

ció exterior autonòmica amb l’objectiu de perseguir el millor interès d’Espanya a 
l’exterior amb plena conformitat al principi de lleialtat institucional

El Govern adaptarà les dotacions pressupostaries necessàries per la implemen-
tació de les competències en matèria d’acció exterior autonòmica de la Generalitat 
amb l’objectiu que aquestes permetin a la Generalitat col·laborar amb el programa 
España Global i amb la persecució del millor interès d’Espanya a l’exterior.

Esmena 1268
GP de Ciutadans (1151)
D’addició d’una nova disposició addicional amb el següent redactat:

Interdepartamental
Disposició addicional. Deure de remetre al Parlament les despeses incorregudes 

o iniciades fora d’Espanya per persones al servei de l’administració autonòmica de 
la Generalitat i el seu sector públic

Amb caràcter trimestral, el Govern remetrà al Parlament de Catalunya la relació 
de despeses incorregudes o iniciades fora d’Espanya per persones al servei de l’ad-
ministració autonòmica de la Generalitat i el seu sector públic.
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Esmena 1269
GP de Ciutadans (1152)
D’addició d’una nova disposició addicional amb el següent redactat:

Interdepartamental
Disposició addicional. Deure de remetre al Parlament les despeses incorregudes 

pel personal eventual al servei del Govern, de l’administració autonòmica de la Ge-
neralitat i el seu sector públic

Amb caràcter trimestral, el Govern remetrà al Parlament de Catalunya la relació 
de despeses incorregudes personal eventual al servei de l’administració autonòmica 
de la Generalitat i el seu sector públic.

Esmena 1270
GP de Ciutadans (1153)
D’addició d’una nova disposició addicional amb el següent redactat:

Interdepartamental
Disposició addicional. Dret de retenció de les quanties a satisfer en concepte de 

remuneració de les persones comissionades pel Parlament de Catalunya en cas que 
siguin investigades per delictes de corrupció

Amb les mateixes majories i seguint el mateix procediment pel seu cessament o 
suspensió, el Parlament de Catalunya podrà acordar la retenció de les quanties indi-
cades als respectius pressupostos i, per tant, la inexigibilitat de les quanties en con-
cepte de remuneració de les persones comissionades pel Parlament de Catalunya en 
tant en quant estiguin investigades judicialment per delictes de corrupció.

Esmena 1271
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
D’addició d’una nova lletra e) al punt 1 de l’article 10

Interdepartamental
Article 10. Crèdits ampliables
[...]
e) Els crèdits corresponents a les despeses de desplegament i aplicació de la Llei 

3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, tant pel que fa als treballs preparatoris de 
planificació territorial sectorial agrària i a la implementació i funcionament del re-
gistre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, com pel que fa a les previsions de 
les Disposicions addicionals Primera, Segona, Tercera i Cinquena de la mateixa Llei.

Esmena 1272
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
D’addició d’una Disposició addicional trenta-cinc

Interdepartamental
Trenta-cinc. Mitjançant aquesta llei de pressupostos es creen els nous programes 

següents:
1410 Programa per la reversió de la privatització de serveis públics
1420 Programa per la reversió les retallades en els serveis educatius públics en 

l’àmbit de la qualitat de l’educació
1430 Programa per reversió de les retallades en els serveis educatius públics en 

l’àmbit dels drets i de les condicions laboral
1440 Programa per la garantia del dret a l’habitatge
1450 Programa per la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal
1460 Programa per la reactivació econòmica i foment estructural de l’economia 

cooperativa
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1470 Programa per la formació del personal de les administracions públiques en 
matèria d’igualtat entre gèneres i de violència masclista

1480 Programa per la Cohesió Social i per la Garantia d’Ingressos
1490 Programa pel Salari Digne dels treballadors i treballadores públiques i dels 

serveis públics.
1590 Programa de suport a la cooperació i la solidaritat internacionalista
1510 Programa pels funcionaris de Justicia
1520 Programa per la lluita contra el canvi climàtic
1530 Programa per al Patrimoni natural
1540 Programa per la lluita contra el despoblament
1550 Programa per l’autosuficiència energètica municipal
1560 Programa per la defensa dels drets sexuals i reproductius
1570 Programa per a l’adquisició de terrenys per raons de protecció del patrimo-

ni natural i la biodiversitat
1580 Programa de creació de banc de terres per al conreu, recuperació d’activi-

tat agraria i producció agroecològica

Esmena 1273
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (49)
D’addició d’una Disposició addicional cinquanta-quatre

Interdepartamental
Cinquanta-quatre. Emergències de Catalunya
Es crea l’organisme autònom Emergències de Catalunya que restarà adscrit 

pressupostàriament al Gabinet de la Conselleria i Secretaria General del/la titular 
d’Interior la seva gestió romandrà adscrita orgànicament al Gabinet de la Conse-
lleria i Secretaria General del/la titular del Departament de Salut. La missió d’a-
quest organisme serà l’inici dels treballs per a la constitució d’un sol dispositiu inte-
gral d’emergències i atenció ciutadana de provisió pública amb mitjans propis que 
integri el 112 i SEM. El seu codi orgànic de servei és el: M_ SA_ 9996.

Esmena 1274
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (71)
D’addició d’una Disposició addicional seixanta-dos

Interdepartamental
Seixanta-dos. Cúrriculum formatiu inicial del professorat.
El Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Coneixement inicia-

ran un procés de revisió de la formació inicial del professorat per actualitzar el cur-
rículum formatiu i adaptar-lo a les necessitats de l’escola inclusiva i lluita contra la 
segregació. Aquest procés desenbocarà en un Pla de millores que es presentarà per 
ser aplicat al curs 2021-2022.



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 280

II. ESMENES A L’ESTAT DE DESPESES

Esmenes que comporten baixes no compensades

PRESIDÈNCIA (PR)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya (26)

Baixa
Concepte PR.PR01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.400,00

Concepte PR.PR02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 2.520,00

Concepte PR.PR12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 18.000,00

Concepte EC.EC01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 600,00

Concepte EC.EC01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 29.560,00

Concepte EC.EC09.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.000,00

Concepte EC.EC10.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.600,00

Concepte EC.EC12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 1.300,00

Concepte EX.EX01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.990,00

Concepte EX.EX02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 555,00

Concepte EX.EX02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 80,00

Concepte EX.EX03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 200,00
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Concepte IT.IT01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 26.000,00

Concepte IT.IT03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 144,00

Concepte IT.IT04.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 3.400,00

Concepte IT.IT10.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 144,00

Concepte EN.EN01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00

Concepte SA.SA01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 62.196,95

Concepte SA.SA14.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 70,00

Concepte SA.SA17.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 300,00

Concepte SA.SA18.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 500,00

Concepte SA.SA19.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100,00

Concepte PO.PO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 32.945,96

Concepte PO.PO07.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 97,00

Concepte PO.PO12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 800,00

Concepte CU.CU02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 14.280,00

Concepte CU.CU11.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 300,00
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Concepte CU.CU12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00

Concepte CU.CU13.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.700,00

Concepte JU.JU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.800,00

Concepte JU.JU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 100,00

Concepte JU.JU03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 3.600,00

Concepte JU.JU05.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 13.800,00

Concepte BE.BE01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 43.644,03

Concepte BE.BE01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100,00

Concepte BE.BE09.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 2.665,60

Concepte BE.BE12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 44.000,00

Concepte BE.BE13.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 5.108,18

Concepte BE.BE16.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.BE20.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 20,00

Concepte IU.IU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.000,00

Concepte IU.IU15.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 40,00
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Concepte IU.IU16.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.600,00

Concepte GO.GO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 53.000,00

Concepte GO.GO02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte AG.AG01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000,00

Concepte SA.5100.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.890,00

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 55.000,00

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.000,00

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 102.000,00

Concepte PR.6000.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 800,00

Concepte PR.6010.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 5.000,00

Concepte EC.6040.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 3.300,00

Concepte CU.6050.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 200,00

Concepte CU.6080.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 9.520,00

Concepte PR.6090.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 12.000,00

Concepte PR.6100.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 10.569,60
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Concepte EC.6120.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.800,00

Concepte JU.6150.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 700,00

Concepte IU.6170.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 4.000,00

Concepte IT.6200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.6201.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.200,00

Concepte BE.6204.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 400,00

Concepte PR.6207.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 100,00

Concepte IT.6208.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 9.300,00

Concepte EC.6209.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 2.500,00

Concepte PR.6210.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 17,80

Concepte EC.6230.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 300,00

Concepte PR.6250.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 1.398,80

Concepte PR.6260.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 41.938,20

Concepte GO.6290.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.481,13

Concepte EC.6330.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 1.640,00
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Concepte CU.6340.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 863,40

Concepte PR.6350.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 1.200,00

Concepte PO.6360.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 39.995,76

Concepte PO.6360.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 13.585,17

Concepte EC.6390.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 285,03

Concepte PO.6410.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 320,00

Concepte AG.6430.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 54.000,00

Concepte IU.6500.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 3.400,00

Concepte PO.6550.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 4.000,00

Concepte SA.6600.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 200,00

Concepte SA.6620.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 590,71

Concepte SA.6630.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 15.468,96

Concepte SA.6650.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.106,62

Concepte PO.6720.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PO.6740.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.765,18
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Concepte PO.6740.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 410,32

Concepte PO.6740.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 1.684,50

Concepte SA.6750.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.100,00

Concepte CU.6760.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 14.800,00

Concepte CU.6760.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 100,00

Concepte CU.6760.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.200,00

Concepte IU.6800.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100,00

Concepte EX.6880.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 400,00

Concepte IU.6890.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 110,00

Concepte PR.6900.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 833,20

Concepte PO.6930.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 6.000,00

Concepte SA.6950.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 685,54

Concepte SA.6960.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 974,54

Concepte SA.6980.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.442,60

Concepte SA.7000.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 8.146,06
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Concepte SA.7010.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.705,81

Concepte IU.7025.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 44.000,00

Concepte IU.7025.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 6.000,00

Concepte SA.7030.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.527,30

Concepte SA.7040.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.144,75

Concepte EC.7055.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 100,00

Concepte EC.7065.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 200,00

Concepte GO.7095.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 3.000,00

Concepte IU.7105.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 70,00

Concepte IU.7120.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 600,00

Concepte SA.7135.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 2.065,92

Concepte IU.7140.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 976,00

Concepte IU.7140.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 24,00

Concepte BE.7150.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 250,00

Concepte IU.7200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 493,54
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Concepte PO.7215.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 4.000,00

Concepte EX.7230.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 100,00

Concepte SA.7240.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.204,83

Concepte CU.7435.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 1.435,80

Concepte IU.7450.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 99,04

Concepte CU.7490.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 9.000,00

Concepte CU.7520.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 9.600,00

Concepte IU.7530.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 240,00

Concepte SA.7545.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 800,00

Concepte PO.7560.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 100,00

Concepte PO.7565.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 10.000,00

Concepte CU.7575.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 587,77

Concepte CU.7575.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 1.070,00

Concepte BE.7585.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 1.600,00

Concepte IU.7590.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 4.800,00
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Concepte IU.7600.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 44.000,00

Concepte IU.7610.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PO.7695.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 2.350,24

Concepte PR.7705.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.7785.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.971,84

Concepte EC.7910.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 3.710,00

Concepte SA.7920.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.7940.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 3.000,00

Concepte CU.7970.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 740,00

Concepte CU.8030.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 20,00

Concepte EX.8140.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 5.400,00

Concepte PO.8170.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 220,00

Concepte EN.8220.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 3.464,00

Concepte CU.8240.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 125,15

Concepte SA.8270.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 654,00
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Concepte IU.8440.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.359,60

Concepte IU.8470.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.8500.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 10,00

Concepte AG.8570.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 609,34

Concepte IU.8620.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 3.358,00

Concepte IU.8755.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.000,00

Concepte SA.8840.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 519,76

Concepte SA.8855.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 233,15

Concepte CU.8950.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 4.400,00

Concepte SA.8990.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 33.808,26

Concepte PO.8995.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 200,00

Concepte SA.9860.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 41.590,19

Motivació: Reducció en un 20% la dotació de les partides de Premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya (21)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 400,00
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Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 366.160,00

Concepte PR.PR02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 2.800,00

Concepte PR.PR12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 6.400,00

Concepte PR.PR15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 1.600,00

Concepte PR.PR16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.200,00

Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 800,00

Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 49.680,00

Concepte EC.EC12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 11.160,00

Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 118.000,00

Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 74.619,62

Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 10.400,00

Concepte EX.EX03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 4.000,00

Concepte IT.IT01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00

Concepte IT.IT03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 864,00
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Concepte IT.IT04.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 18.640,00

Concepte IT.IT06.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 613,02

Concepte IT.IT10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 800,00

Concepte EN.EN01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.SA13.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.200,00

Concepte SA.SA14.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 5.040,00

Concepte SA.SA16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 4.000,00

Concepte SA.SA17.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.SA18.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.600,00

Concepte SA.SA19.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.PO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 55.391,90

Concepte PO.PO05.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 2.434,76

Concepte PO.PO07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 4.869,54

Concepte PO.PO09.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.869,54
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Concepte PO.PO12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.PO13.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 2.908,00

Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 54.320,00

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 16.600,00

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.600,00

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 2.400,00

Concepte JU.JU03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 1.989,95

Concepte JU.JU04.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 960,00

Concepte JU.JU05.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 1.200,00

Concepte JU.JU07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 920,00

Concepte BE.BE01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.800,00

Concepte BE.BE06.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 800,00

Concepte BE.BE07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.BE07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 40,00

Concepte BE.BE09.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 400,00
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Concepte BE.BE12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 800,00

Concepte BE.BE14.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 200,18

Concepte BE.BE15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 960,00

Concepte BE.BE16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 2.000,00

Concepte BE.BE18.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.200,00

Concepte BE.BE19.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 440,00

Concepte BE.BE19.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.BE20.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 320,00

Concepte IU.IU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 48.000,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 12.440,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 200,00

Concepte IU.IU16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 29.600,00

Concepte IU.IU16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 3.200,00
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Concepte GO.GO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 42.000,00

Concepte GO.GO02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.600,00

Concepte GO.GO10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.000,00

Concepte GO.GO10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 9.200,00

Concepte AG.AG01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.5100.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.020,00

Concepte SA.5200.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400,00

Concepte SA.5200.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 400,00

Concepte SA.5200.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 320,00

Concepte PR.6000.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 800,00

Concepte PR.6010.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 400,00

Concepte GO.6030.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EC.6040.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 1.800,00

Concepte CU.6050.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 800,00

Concepte CU.6080.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 400,00
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Concepte PR.6090.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 800,00

Concepte PR.6100.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 23.406,40

Concepte EC.6120.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 490,00

Concepte AG.6130.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 400,00

Concepte JU.6150.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 200,00

Concepte BE.6160.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 1.600,00

Concepte IU.6170.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 3.800,00

Concepte IT.6200.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IT.6200.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 6.000,00

Concepte PO.6201.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 400,00

Concepte BE.6204.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 2.400,00

Concepte PR.6207.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 120,00

Concepte IT.6208.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 600,00

Concepte EC.6209.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EC.6230.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 400,00
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Concepte EC.6230.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 400,00

Concepte CU.6340.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 8.874,00

Concepte PR.6350.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 800,00

Concepte JU.6460.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 1.200,00

Concepte PO.6540.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 800,00

Concepte AG.6570.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 156,08

Concepte AG.6580.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 200,00

Concepte SA.6620.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 202,03

Concepte PO.6720.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 27.438,00

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 6.378,00

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 26.184,00

Concepte CU.6760.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 5.472,00

Concepte CU.6760.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 280,00

Concepte CU.6760.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 6.800,00
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Concepte PO.6810.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 800,00

Concepte EX.6880.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 600,00

Concepte IU.6890.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 1.820,00

Concepte PO.6930.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 2.400,00

Concepte SA.6950.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.341,67

Concepte SA.6970.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.7000.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.206,81

Concepte SA.7010.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.088,01

Concepte IU.7025.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.7030.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 257,92

Concepte EC.7065.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 180,00

Concepte IU.7120.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 200,00

Concepte IU.7140.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 100,00

Concepte SA.7175.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 8.000,00

Concepte GO.7210.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 400,00
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Concepte PO.7215.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.7240.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 10.491,97

Concepte CU.7490.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 22.000,00

Concepte CU.7520.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 1.200,00

Concepte SA.7545.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 800,00

Concepte JU.7550.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.200,00

Concepte PO.7560.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 2.400,00

Concepte CU.7575.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 628,69

Concepte CU.7575.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 800,00

Concepte BE.7585.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 1.400,00

Concepte SA.7670.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 307,33

Concepte PR.7705.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 2.400,00

Concepte SA.7785.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 27.600,66

Concepte EN.7870.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 720,00

Concepte BE.7900.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 9.440,00
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Concepte EC.7910.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.440,00

Concepte SA.7920.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 720,00

Concepte BE.7940.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 6.000,00

Concepte CU.7970.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.520,00

Concepte CU.8030.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 60,00

Concepte JU.8060.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 800,00

Concepte EX.8140.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 80,00

Concepte PO.8150.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 162,95

Concepte PO.8170.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 579,96

Concepte IU.8450.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 829,20

Concepte BE.8500.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte PO.8520.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.413,42

Concepte AG.8570.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 706,61

Concepte IU.8620.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 32.000,00

Concepte IU.8755.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 2.000,00
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Concepte IU.8775.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 400,00

Concepte CU.8950.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 400,00

Concepte SA.8990.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 495,76

Concepte PO.9288.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 200,00

Concepte IU.9856.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 400,00

Motivació: Reducció en un 40% la dotació de les partides d’Atencions protocol·làries i repre-
sentatives

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya (25)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 5.755,24

Concepte PR.PR02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PR.PR12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PR.PR15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte PR.PR16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.000,00

Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 3.000,00

Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 21.920,00

Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 16.000,00
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Concepte EC.EC09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.900,00

Concepte EC.EC10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EC.EC13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.200,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 65.700,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 28.800,00

Concepte EX.EX03.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 53.000,00

Concepte IT.IT01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IT.IT03.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 600,00

Concepte IT.IT04.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IT.IT06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IT.IT10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 7.000,00

Concepte EN.EN01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 8.000,00

Concepte SA.SA01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 9.000,00
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Concepte SA.SA13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200,00

Concepte SA.SA14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 53.143,60

Concepte SA.SA16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 28.000,00

Concepte SA.SA17.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 13.783,00

Concepte SA.SA18.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.SA19.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.PO01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.674,06

Concepte PO.PO05.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 405,79

Concepte PO.PO07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 811,59

Concepte PO.PO09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 2.000,00

Concepte PO.PO09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 799,76

Concepte PO.PO12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 6.000,00

Concepte PO.PO12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 14.000,00

Concepte PO.PO13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 14.000,00

Concepte CU.CU02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.480,00
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Concepte CU.CU11.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 3.200,00

Concepte CU.CU12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 4.000,00

Concepte CU.CU12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 5.000,00

Concepte CU.CU13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 18.700,00

Concepte CU.CU14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 15.600,00

Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 56.000,00

Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 32.846,00

Concepte JU.JU07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 4.133,93

Concepte BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.552,00

Concepte BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 10.000,00

Concepte BE.BE06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 2.000,00

Concepte BE.BE07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 34.600,00

Concepte BE.BE09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 17.790,00

Concepte BE.BE12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 3.400,00
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Concepte BE.BE12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 12.640,01

Concepte BE.BE13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 336,00

Concepte BE.BE14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 9.199,00

Concepte BE.BE15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 4.000,00

Concepte BE.BE16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 5.100,00

Concepte BE.BE17.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 53.100,00

Concepte BE.BE18.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 3.400,00

Concepte BE.BE19.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 60,00

Concepte BE.BE19.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100,00

Concepte BE.BE20.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 53.645,90

Concepte IU.IU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.000,00

Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 200,00

Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 260,00

Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 1.600,00

Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 4.100,00
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Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 60.087,74

Concepte IU.IU16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.200,00

Concepte IU.IU16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 48.130,33

Concepte GO.GO01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.012,00

Concepte GO.GO02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.040,00

Concepte GO.GO10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 10.680,00

Concepte AG.AG01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte AG.AG05.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 8.200,00

Concepte AG.AG06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 109.000,00

Concepte AG.AG07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.000,00

Concepte DT.DT01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 33.560,00

Concepte SA.5100.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.840,00

Concepte SA.5200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.400,00

Concepte SA.5200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 8.000,00

Concepte SA.5200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.600,00
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Concepte PR.6000.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 2.000,00

Concepte PR.6010.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 142.000,00

Concepte GO.6030.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EC.6040.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 800,00

Concepte CU.6050.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 56.000,00

Concepte CU.6080.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.6090.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 35.100,00

Concepte PR.6100.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EC.6120.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 3.613,03

Concepte AG.6130.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.6160.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 1.500,00

Concepte IU.6170.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 53.198,00

Concepte IT.6200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 33.000,00

Concepte PO.6201.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 10.000,00

Concepte BE.6204.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 2.600,00
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Concepte IT.6208.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 100,00

Concepte EC.6209.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 4.963,51

Concepte EC.6230.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 30,00

Concepte IU.6500.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 6.897,00

Concepte AG.6570.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 372,20

Concepte SA.6620.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 585,10

Concepte PO.6720.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 10.000,00

Concepte PO.6740.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 91,46

Concepte PO.6740.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 21,26

Concepte PO.6740.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 87,28

Concepte CU.6760.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 7.647,97

Concepte CU.6760.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 7.753,53

Concepte IU.6800.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200,00

Concepte EX.6880.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 53.260,00

Concepte PO.6930.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 54.600,00
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Concepte SA.6970.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000,00

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 11.000,00

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 7.485,44

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 1.000,00

Concepte EC.7055.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 8.872,20

Concepte GO.7095.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.7105.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 5.763,17

Concepte IU.7120.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 7.800,00

Concepte IU.7140.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 2.349,60

Concepte IU.7140.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.919,00

Concepte BE.7150.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 271,36

Concepte SA.7175.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 16.000,00

Concepte SA.7185.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 20.000,00

Concepte IU.7200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 29.429,43

Concepte GO.7210.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 6.000,00

Fascicle vuitè
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Concepte PO.7215.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 200,00

Concepte EX.7230.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 128.645,95

Concepte SA.7235.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 720,00

Concepte CU.7435.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 119.425,70

Concepte IU.7450.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.366,81

Concepte SA.7475.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 600,00

Concepte CU.7490.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 6.000,00

Concepte CU.7495.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20,00

Concepte IU.7510.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 6.400,00

Concepte IU.7530.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 25.991,92

Concepte SA.7545.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.7565.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 28.200,00

Concepte CU.7575.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.180,00

Concepte CU.7575.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 11.820,00

Concepte IU.7580.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 12.000,00
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Concepte BE.7585.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 2.200,00

Concepte IU.7590.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.7600.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 12.000,00

Concepte IU.7610.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 20.000,00

Concepte PR.7705.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.7900.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 10.140,46

Concepte EC.7910.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.000,00

Concepte BE.7940.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 5.400,00

Concepte PO.7960.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 200,00

Concepte CU.8030.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 20,00

Concepte JU.8060.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte EX.8140.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 21.000,00

Concepte PO.8150.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.241,35

Concepte PO.8170.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 386,64

Concepte CU.8240.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 1.600,00
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Concepte SA.8270.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 14.749,71

Concepte SA.8290.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 11.000,00

Concepte SA.8360.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 881,01

Concepte BE.8390.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 820,00

Concepte IU.8440.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 13.438,40

Concepte IU.8470.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.600,00

Concepte IU.8480.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.600,00

Concepte PO.8520.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 4.826,84

Concepte PO.8530.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100,00

Concepte AG.8570.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 50.597,39

Concepte IU.8755.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 100.000,00

Concepte IU.8775.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 22.000,00

Concepte SA.8840.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.237,47

Concepte SA.8990.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.941,05

Concepte PO.8995.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 400.000,00
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Concepte IU.9418.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 15.486,31

Concepte IU.9856.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 600,00

Concepte GO.9912.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 40.000,00

Motivació: Reducció en un 20% la dotació de les partides d’Organització de reunions i con-
ferències.

Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya (22)

Baixa
Concepte PR.PR01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 400,00

Concepte PR.PR01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 86.000,00

Concepte PR.PR02.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 6.000,00

Concepte PR.PR12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 104.256,00

Concepte PR.PR16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.000,00

Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 101.536,90

Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 128.000,00

Concepte EC.EC09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 10.000,00
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Concepte EC.EC09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 44.000,00

Concepte EC.EC10.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6710 (Foment i regulació del sector financer)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EC.EC12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 38.800,00

Concepte EC.EC13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.000,00

Concepte EX.EX01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 48.883,48

Concepte EX.EX03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 3.800,00

Concepte IT.IT01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00

Concepte IT.IT03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 46.346,98

Concepte IT.IT04.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 104.882,00

Concepte IT.IT06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 26.800,00

Concepte IT.IT10.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 20.466,00

Concepte EN.EN01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.000,00
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Concepte PO.PO01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 97.986,24

Concepte PO.PO05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 20.000,00

Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 210.000,00

Concepte PO.PO13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 1.959.367,69

Concepte CU.CU02.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.100,00

Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 66.500,00

Concepte CU.CU12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 480,00

Concepte CU.CU13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 27.730,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 137.142,39

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 130.600,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 3.967,55
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Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 1.182,44

Concepte JU.JU03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 38.975,68

Concepte JU.JU04.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 1.978,26

Concepte JU.JU05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 66.817,86

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 238.601,80

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80,00

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 395.000,00

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 40.000,00

Concepte BE.BE06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 51.892,47

Concepte BE.BE06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 54.588,59

Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 283.197,39

Concepte BE.BE09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 7.560,00
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Concepte BE.BE12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 28.799,80

Concepte BE.BE12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 157.546,84

Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 851.479,95

Concepte BE.BE14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 2.558,00

Concepte BE.BE15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 47.339,44

Concepte BE.BE16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 1.900,00

Concepte BE.BE17.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 104.859,00

Concepte BE.BE18.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 130.238,46

Concepte BE.BE18.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 78.000,00

Concepte BE.BE19.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 105.884,44

Concepte BE.BE19.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 383.000,00

Concepte BE.BE20.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 31.701,10
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Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 773.633,63

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 234.000,00

Concepte IU.IU15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 501.800,00

Concepte IU.IU16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 43.905,13

Concepte IU.IU16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 4.000,00

Concepte GO.GO01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte AG.AG01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 23.000,00

Concepte AG.AG02.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 87.082,42

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 100.000,00

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 65.588,48

Concepte AG.AG05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 74.000,00
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Concepte AG.AG06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3350 (Formació professional agrària i pesquera)
Quantitat: 50.000,00

Concepte AG.AG06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 97.143,79

Concepte AG.AG07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 687.866,28

Concepte AG.AG09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 137.525,29

Concepte DD.DD01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 139.939,76

Concepte DT.DT01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 18.580,00

Concepte PR.6000.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 9.200,00

Concepte PR.6010.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 60.000,00

Concepte GO.6030.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 20.000,00

Concepte CU.6050.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte CU.6080.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 44.000,00
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Concepte PR.6090.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 29.000,00

Concepte PR.6100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 100,00

Concepte EC.6120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 138.485,06

Concepte AG.6130.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 7.200,00

Concepte JU.6150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 15.684,08

Concepte IU.6170.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IT.6200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 1.010.349,60

Concepte PO.6201.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 35.754,15

Concepte BE.6204.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.040.199,58

Concepte PR.6207.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 2.061,58

Concepte IT.6208.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 55.941,17
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Concepte EC.6209.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 200,00

Concepte EC.6230.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 110.607,16

Concepte PR.6250.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 65.926,60

Concepte PR.6260.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 2.704.275,20

Concepte EC.6330.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 300.845,00

Concepte CU.6340.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 251.900,44

Concepte PR.6350.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 40.000,00

Concepte EC.6390.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 109.375,16

Concepte PR.6400.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 43.930,81

Concepte PO.6410.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 64.881,40

Concepte AG.6430.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 310.000,00
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Concepte JU.6460.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 176.802,17

Concepte IU.6500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 20.214,65

Concepte IU.6510.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 26.207,98

Concepte PO.6550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 1.114.492,32

Concepte AG.6570.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 2.513,04

Concepte AG.6580.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 12.228,34

Concepte PR.6690.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 649,60

Concepte PO.6720.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.6740.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.371,90

Concepte PO.6740.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 318,90

Concepte PO.6740.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 1.309,20

Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 82.006,68
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Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 5.228,49

Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 96.077,49

Concepte IU.6800.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 413,46

Concepte PO.6830.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 53.189,57

Concepte EX.6880.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 50.798,60

Concepte IU.6890.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 60.954,33

Concepte PR.6900.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.429,32

Concepte PO.6930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 116.816.489,51

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 64.268,49

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 73.000,00

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 129.211,23

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 22.305,00
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Concepte EC.7065.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 27.299,66

Concepte GO.7095.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.7105.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.587,51

Concepte IU.7120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.000,00

Concepte BE.7150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 92.890,18

Concepte IU.7200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 438,13

Concepte GO.7210.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 195.083,49

Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 165.500,00

Concepte EX.7230.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 9.000,00

Concepte EC.7290.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 34.847,10

Concepte PO.7295.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 1.500,00
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Concepte IU.7450.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 6.328,91

Concepte IU.7470.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 22.227,01

Concepte CU.7490.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 480.010,60

Concepte IU.7510.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.476,09

Concepte CU.7520.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 33.434,72

Concepte IU.7530.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 85.714,50

Concepte JU.7550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 12.210,00

Concepte PO.7565.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 374.377,38

Concepte CU.7575.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 148.158,04

Concepte CU.7575.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 61.360,00

Concepte IU.7580.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 345.091,76

Concepte BE.7585.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 1.600,00
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Concepte IU.7590.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 40.000,00

Concepte IU.7600.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 76.000,00

Concepte GO.7620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 448.600,00

Concepte GO.7620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 670.840,00

Concepte PR.7705.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.7720.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 106.039,36

Concepte EN.7870.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 80.600,00

Concepte BE.7900.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 1.360,00

Concepte EC.7910.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 134.631,64

Concepte PO.7930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 1.155.579,58

Concepte BE.7940.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 77.200,00

Concepte BE.7940.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 460.226,73
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Concepte PO.7960.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 9.000,00

Concepte JU.8060.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 8.100,00

Concepte EC.8080.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4250 (Beques i ajuts a l’estudi)
Quantitat: 58.368,00

Concepte PO.8120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 24.088,00

Concepte EX.8140.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 220,00

Concepte PO.8150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.880,00

Concepte PO.8170.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 1.205.321,20

Concepte PO.8180.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 638.168,49

Concepte PO.8190.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 637.671,80

Concepte EN.8220.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 67.963,60

Concepte CU.8240.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 52.089,14
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Concepte AG.8380.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 873,41

Concepte IU.8440.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 57.113,20

Concepte IU.8450.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 14.000,00

Concepte IU.8470.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.900,00

Concepte IU.8480.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IU.8490.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 17.300,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.916,86

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 74.950,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 2.000,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 300,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 17.476,36
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Concepte PO.8520.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.101,73

Concepte PO.8530.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 2.000,00

Concepte IU.8620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 698.233,80

Concepte IT.8630.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 1.000,00

Concepte EC.8650.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 24.400,00

Concepte IU.8755.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 600,00

Concepte IU.8775.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 21.000,00

Concepte PR.8780.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 201.450,00

Concepte PR.8785.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 11.160,00

Concepte JU.8930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 12.000,00

Concepte CU.8950.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.802,02

Concepte PO.8995.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 160.000,00
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Concepte CU.9202.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 900,00

Concepte IU.9210.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 37.866,00

Concepte IU.9418.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 63.806,41

Concepte IU.9856.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 800,00

Concepte GO.9912.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.492.314,33

Motivació: Reducció en un 20% la dotació de les partides d’Altres treballs realitzats per perso-
nes físiques o jurídiques (exclosos les partides de la secció de Salut).

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya (23)

Baixa
Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 4.400,00

Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.400,00

Concepte PR.PR15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PR.PR16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 6.000,00

Concepte EC.EC01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 400,00

Concepte EC.EC01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 93.483,60

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 32.400,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 331 

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.600,00

Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 53.920,00

Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 3.200,00

Concepte EX.EX03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 4.000,00

Concepte IT.IT01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00

Concepte IT.IT03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 28.000,00

Concepte IT.IT04.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 816.700,00

Concepte IT.IT06.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 8.800,00

Concepte IT.IT10.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 1.440,00

Concepte EN.EN01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 919.977,76

Concepte SA.SA01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 59.288,76

Concepte SA.SA13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.200,00

Concepte SA.SA14.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 76.434,92

Concepte SA.SA16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 2.400,00

Concepte SA.SA17.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 86.400,00
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Concepte SA.SA18.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 7.600,00

Concepte SA.SA19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 10.000,00

Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 154.781,93

Concepte PO.PO05.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 101.142,48

Concepte PO.PO07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 35.861,16

Concepte PO.PO09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.PO09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 70.461,33

Concepte PO.PO12.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 52.000,00

Concepte PO.PO13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 16.000,00

Concepte CU.CU02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 101.360,00

Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 39.600,00

Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 3.200,00

Concepte JU.JU03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 55.360,00

Concepte JU.JU04.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 12.589,29
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Concepte JU.JU05.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 240.000,00

Concepte JU.JU07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 800,00

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 149.475,87

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 840,00

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 37.358,00

Concepte BE.BE06.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.BE07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 12.800,00

Concepte BE.BE07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 800,00

Concepte BE.BE09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 11.000,00

Concepte BE.BE12.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 30.000,00

Concepte BE.BE13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 6.177,76

Concepte BE.BE13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 6.177,76

Concepte BE.BE14.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 28.000,00

Concepte BE.BE15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 3.760,00

Concepte BE.BE16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 242.688,94
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Concepte BE.BE17.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 3.200,00

Concepte BE.BE18.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.600,00

Concepte BE.BE19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 400,00

Concepte BE.BE19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.480,00

Concepte BE.BE20.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 4.800,00

Concepte IU.IU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 182.770,15

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 20.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 5.200,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 20.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 35.103,86

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 11.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 16.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 6.400,00

Concepte IU.IU16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 34.800,00

Concepte GO.GO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00
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Concepte GO.GO02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.880,00

Concepte GO.GO10.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 5.400,00

Concepte AG.AG01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 180.000,00

Concepte AG.AG09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 60.000,00

Concepte DD.DD01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.600,00

Concepte SA.5100.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 96.549,22

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.800,00

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 240.000,00

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 120.000,00

Concepte PR.6000.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 4.800,00

Concepte PR.6010.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 14.000,00

Concepte GO.6030.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 8.000,00

Concepte EC.6040.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 9.400,00

Concepte CU.6050.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PR.6090.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 52.000,00
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Concepte PR.6100.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 26.460,00

Concepte EC.6120.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.800,00

Concepte AG.6130.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 14.000,00

Concepte JU.6150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 1.640,00

Concepte BE.6160.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.6170.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 15.200,00

Concepte IT.6200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 20.800,00

Concepte PO.6201.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.000,00

Concepte BE.6204.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 89.600,00

Concepte PR.6207.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 310,00

Concepte IT.6208.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 16.000,00

Concepte EC.6209.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 12.400,00

Concepte PR.6210.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EC.6230.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 10.800,00

Concepte PR.6250.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 2.917,60
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Concepte PR.6260.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 888.359,20

Concepte GO.6290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 468.132,97

Concepte EC.6330.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 16.520,00

Concepte CU.6340.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 20.809,60

Concepte PR.6350.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 16.000,00

Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 294.806,08

Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 60.160,46

Concepte EC.6390.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 48.955,52

Concepte PO.6410.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 6.824,77

Concepte AG.6430.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 146.000,00

Concepte AG.6440.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 8.000,00

Concepte JU.6460.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 66.000,00

Concepte IU.6500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 13.600,00

Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 117.960,00

Concepte AG.6570.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 7.560,08
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Concepte AG.6580.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 56.423,32

Concepte SA.6600.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 19.400,00

Concepte SA.6620.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 73.405,86

Concepte SA.6630.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 63.117,35

Concepte SA.6650.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 32.000,00

Concepte SA.6680.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 112.480,00

Concepte PO.6720.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 23.200,00

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 33.113,98

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 7.697,39

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 31.600,58

Concepte SA.6750.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 18.000,00

Concepte CU.6760.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 12.534,60

Concepte CU.6760.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 12.419,42

Concepte CU.6760.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.614,72

Concepte IU.6800.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.630,20
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Concepte PO.6810.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 8.400,00

Concepte PO.6830.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 413,89

Concepte EX.6880.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 79.040,00

Concepte IU.6890.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 4.488,00

Concepte PR.6900.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 58.536,00

Concepte PO.6930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 30.000,00

Concepte SA.6950.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 14.250,57

Concepte SA.6960.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 20.000,00

Concepte SA.6970.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.6980.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 44.726,80

Concepte SA.7010.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 638,75

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 80.000,00

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 40.000,00

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 60.000,00
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Concepte SA.7030.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 11.265,42

Concepte SA.7040.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 25.939,68

Concepte EC.7055.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 280,00

Concepte EC.7065.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 1.120,00

Concepte GO.7095.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 18.000,00

Concepte IU.7105.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.297,28

Concepte IU.7120.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 32.632,00

Concepte SA.7135.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 164.057,08

Concepte IU.7140.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 9.523,60

Concepte IU.7140.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.818,40

Concepte BE.7150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 12.580,00

Concepte SA.7155.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 46.236,61

Concepte SA.7175.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 62.400,00

Concepte SA.7185.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 23.900,00

Concepte IU.7200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 15.542,40
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Concepte GO.7210.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 14.000,00

Concepte PO.7215.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 150.480,00

Concepte EX.7230.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 2.000,00

Concepte SA.7240.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.796,61

Concepte EC.7290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 1.011,42

Concepte PO.7295.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 400,00

Concepte CU.7435.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 20.050,94

Concepte IU.7450.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.433,17

Concepte IU.7470.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 24.256,78

Concepte SA.7475.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 6.000,00

Concepte CU.7490.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 11.908,14

Concepte CU.7495.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 280,00

Concepte IU.7510.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 51.200,00

Concepte CU.7520.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 38.000,00

Concepte IU.7530.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.960,00
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Concepte SA.7545.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 48.000,00

Concepte JU.7550.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.400,00

Concepte PO.7560.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 2.200,00

Concepte PO.7565.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 88.000,00

Concepte CU.7575.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 16.816,00

Concepte CU.7575.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 11.520,58

Concepte IU.7580.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 300.694,89

Concepte BE.7585.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 1.800,00

Concepte IU.7590.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 60.000,00

Concepte IU.7600.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 180.000,00

Concepte IU.7610.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 200.000,00

Concepte SA.7670.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 352,25

Concepte PO.7695.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 776,00

Concepte PR.7705.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PO.7720.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 2.688,09
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Concepte SA.7750.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 16.940,00

Concepte SA.7785.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 64.211,21

Concepte EN.7870.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.200,00

Concepte EC.7910.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 30.800,00

Concepte SA.7920.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 140,34

Concepte PO.7930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 34.950,00

Concepte BE.7940.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 48.000,00

Concepte PO.7960.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 200,00

Concepte CU.7970.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 120,00

Concepte CU.8030.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 200,00

Concepte JU.8060.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.480,00

Concepte EC.8080.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4250 (Beques i ajuts a l’estudi)
Quantitat: 360,00

Concepte PO.8120.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 600,00

Concepte EX.8140.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 31.501,51

Concepte PO.8150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 3.600,00
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Concepte PO.8170.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 1.546,55

Concepte PO.8180.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 600,00

Concepte PO.8190.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 1.200,00

Concepte EN.8220.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 8.888,00

Concepte CU.8240.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 5.600,00

Concepte SA.8270.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 149.040,00

Concepte SA.8290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 68.000,00

Concepte SA.8300.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 189.139,14

Concepte SA.8330.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 20.000,00

Concepte SA.8360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 11.998,00

Concepte AG.8380.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 400,00

Concepte BE.8390.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 7.280,00

Concepte IU.8440.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 80.630,40

Concepte IU.8450.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 72.000,00

Concepte IU.8460.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 60.470,00
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Concepte IU.8470.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 480,00

Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000,00

Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 440,00

Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.000,00

Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 10.000,00

Concepte PO.8520.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 139.978,36

Concepte PO.8530.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 2.000,00

Concepte AG.8570.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 68.885,73

Concepte IU.8620.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 48.240,00

Concepte IT.8630.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 4.400,00

Concepte EC.8650.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 1.120,00

Concepte IU.8755.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 40.000,00

Concepte IU.8775.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 5.400,00

Concepte PR.8780.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 6.548,00

Concepte SA.8840.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 52.374,60
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Concepte SA.8855.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.351,63

Concepte SA.8875.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 22,01

Concepte JU.8930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 800,00

Concepte CU.8950.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.600,00

Concepte PO.8980.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 400,00

Concepte PO.8995.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 172.000,00

Concepte PO.9288.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 480,00

Concepte PO.9339.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 200,00

Concepte SA.9406.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 61.581,54

Concepte IU.9418.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 120.472,54

Concepte IU.9856.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 800,00

Concepte SA.9860.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 164.136,16

Concepte GO.9912.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 30.000,00

Concepte PO.9947.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 56.805,02

Motivació: Reducció en un 40% la dotació de les partides de Dietes, locomoció i trasllats.
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Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya (11)

Baixa
Concepte PR.PR12.448.0001 (A altres entitats participades pel sector públic de 
la Generalitat)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 900.000,00

Concepte PR.PR12.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 1.800.000,00

Motivació: Supressió de la subvenció als mitjans de comunicació privats

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya (16)

Baixa
Concepte PR.PR16.782.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 680.000,00

Motivació: Supressió de la subvenció a Acció Cultural del País Valencià pel pagament de la 
rehabilitació de la seu social de l’entitat.

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya (14)

Baixa
Concepte PR.6260.221.0006 (Compres de mercaderies i matèries primeres)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 25.000.000,00

Concepte PR.6260.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 13.521.376,00

Concepte PR.6260.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 652.000,00

Concepte PR.6260.620.0004 (Invesions i instal·lacions tècniques i altres instal·-
lacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.720.300,00

Concepte PR.6260.650.0001 (Inversions en equips de procés de dades)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 1.608.700,00

Motivació: Reducció del pressupost d ela CCMA S.A. (-46,5M€).
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Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya (6)

Baixa
Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EX.EX01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 26.000,00

Concepte EX.EX01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 61.000,00

Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.500,00

Concepte EX.EX01.441.6900 (A Intracatalònia, SA)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 400.000,00

Concepte PR.6900.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 130.000,00

Concepte PR.6900.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 200.000,00

Concepte PR.6900.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 70.000,00

Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 150.000,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 300.000,00
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Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 84.800,00

Concepte EX.EX02.448.0001 (A altres entitats participades pel sector públic de 
la Generalitat)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 565.000,00

Concepte EX.EX02.448.0029 (A corporacions públiques del sector audiovisual)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 55.000,00

Concepte EX.EX02.480.0001 (A famílies)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EX.EX02.481.0001 (A fundacions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 60.000,00

Concepte EX.EX02.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 365.000,00

Concepte EX.EX02.482.0007 (Al Consell Català del Moviment Europeu)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EX.EX02.482.0009 (A Casals Catalans)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 150.000,00

Concepte EX.EX02.490.0001 (A l’exterior)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 700.000,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EX.EX02.470.0001 (A empreses privades)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.EX02.483.0001 (Premis)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Reducció de la despesa en acció exterior (-4,17M€).
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VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA (EC)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya (1)

Baixa
Concepte EC.EC13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Concepte EC.EC13.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte EC.EC13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.000,00

Concepte EC.EC13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte EC.EC13.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.EC13.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Supressió de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresi-
dència, Economia i Hisenda.

Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya (3)

Baixa
Concepte EC.6040.120.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 500.000,00

Concepte EC.6040.121.0001 (Retribucions complementàries)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 500.000,00

Concepte EC.6040.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 600.000,00

Concepte EC.6040.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.6040.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 300.000,00
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Concepte EC.6040.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EC.6040.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Reducció de la transferència a l’Institut d’Estadística de Catalunya (-2,3M€).

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya (2)

Baixa
Concepte EC.7910.120.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.000.000,00

Concepte EC.7910.121.0001 (Retribucions complementàries)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.000.000,00

Concepte EC.7910.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte EC.7910.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte EC.7910.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte EC.7910.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.000.000,00

Concepte EC.7910.251.0001 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb enti-
tats de la Generalitat)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EC.7910.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres 
entitats)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Reducció de la transferència a l’Agència Tributària de Catalunya (-30M€).
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ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTIUCIONALS I TRANSPARÈNCIA (EX)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 13
SP del Partit Popular de Catalunya (4)

Baixa
Concepte EX.EX02.226.0019 (Delegacions, oficines i missions exteriors)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 6.000.000,00

Motivació: Tancament de les delegacions, oficines i missions exteriors, llevat de la Delegació 
del Govern a Brussel·les (-6M€).

Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya (7)

Baixa
Concepte EX.6880.448.0001 (A altres entitats participades pel sector públic de 
la Generalitat)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EX.6880.490.0001 (A l’exterior)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Reducció de la transferència a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment (-5M€).

Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya (8)

Baixa
Concepte EX.8140.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EX.8140.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 50.000,00

Concepte EX.8140.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EX.8140.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EX.8140.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Reducció de la transferència a l’Institut Català Internacional per la Pau (500.000€).
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Esmena 16
SP del Partit Popular de Catalunya (5)

Baixa
Concepte EX.7230.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 568.516,43

Concepte EX.7230.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 87.455,88

Concepte EX.7230.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 178.466,94

Concepte EX.7230.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 1.040,00

Concepte EX.7230.210.0001 (Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr.)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 13.000,00

Concepte EX.7230.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 8.000,00

Concepte EX.7230.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 500,00

Concepte EX.7230.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 7.000,00

Concepte EX.7230.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 2.000,00

Concepte EX.7230.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 3.000,00

Concepte EX.7230.225.0001 (Tributs)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 500,00

Concepte EX.7230.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 643.229,73

Concepte EX.7230.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 18.000,00

Concepte EX.7230.226.0039 (Despeses per serveis bancaris)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 4.500,00

Fascicle novè
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Concepte EX.7230.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.7230.227.0001 (Neteja i sanejament)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EX.7230.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EX.7230.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 45.000,00

Concepte EX.7230.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 44.791,02

Concepte EX.7230.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 5.000,00

Concepte EX.7230.480.0030 (Beques)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EX.7230.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.7230.640.0001 (Inversions en mobiliari i estris per compte propi)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 5.000,00

Motivació: Tancament del Patronat Catalunya-Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalu-
nya (DIPLOCAT) (-2M€).

TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 17
GP de Ciutadans (48)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 605.000,00

Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 193.477,51
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Concepte PO.PO05.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 286.037,84

Concepte PO.PO05.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 128.602,01

Concepte PO.PO05.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 4.567,43

Concepte PO.PO05.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.521,74

Concepte PO.PO05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PO.PO05.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 189.642,16

Concepte PO.PO07.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 363,75

Concepte PO.PO07.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 13.766,83

Concepte PO.PO07.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 363,75

Concepte PO.PO07.223.0001 (Transports)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 913,03

Concepte PO.PO07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 9.130,38

Concepte PO.PO07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 3.043,46

Concepte PO.PO07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 67.239,67

Concepte PO.PO09.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.PO09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 7.500,00
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Concepte PO.PO09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.PO09.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 28.727,44

Concepte PO.PO09.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 11.133,74

Concepte PO.PO09.223.0001 (Transports)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 14.921,79

Concepte PO.PO09.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 9.130,38

Concepte PO.PO09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 2.999,13

Concepte PO.PO09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 132.115,00

Concepte PO.PO12.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PO.PO12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 22.500,00

Concepte PO.PO12.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.PO12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.672.500,00

Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 56.250,00

Concepte PO.PO12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PO.PO12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 48.750,00

Concepte PO.PO12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 7.500,00
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Concepte PO.PO12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 52.500,00

Concepte PO.PO12.226.0010 (Premis)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 35.000,00

Concepte PO.PO12.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 11.250,00

Concepte PO.PO12.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 787.500,00

Concepte PO.PO12.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 97.500,00

Concepte PO.PO12.251.0001 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb enti-
tats de la Generalitat)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 306.594,59

Concepte PO.PO12.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 115.425,00

Concepte PO.PO12.770.0001 (A empreses privades)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 115.425,00

Concepte PO.PO13.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 5.452,50

Concepte PO.PO13.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 36.750,00

Concepte PO.PO13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 52.500,00

Concepte PO.PO13.226.0010 (Premis)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 7.000,00

Concepte PO.PO13.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 27.750,00
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Concepte PO.PO13.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 117.750,00

Concepte PO.PO13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 7.347.628,85

Concepte PO.PO13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 30.000,00

Concepte PO.PO13.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 206.250,00

Concepte PO.6201.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 21.250,15

Concepte PO.6201.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.500,00

Concepte PO.6201.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 90.000,00

Concepte PO.6201.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 11.250,00

Concepte PO.6201.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.6201.226.0010 (Premis)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 750,00

Concepte PO.6201.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.875,00

Concepte PO.6201.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 18.750,00

Concepte PO.6201.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 134.078,06

Concepte PO.6201.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.819,63
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Concepte PO.6201.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.6360.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 70.696,05

Concepte PO.6360.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 149.984,12

Concepte PO.6360.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 552.000,67

Concepte PO.6360.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 18.445,70

Concepte PO.6360.223.0001 (Transports)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 121.390,00

Concepte PO.6360.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 1.051.241,97

Concepte PO.6360.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 78.909,77

Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 1.119.079,52

Concepte PO.6360.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 180.956,60

Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 552.761,39

Concepte PO.6360.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 50.944,37

Concepte PO.6360.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 857.179,48

Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 473.604,93

Concepte PO.6360.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 38.543,41
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Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 112.800,87

Concepte PO.6540.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 99.928,04

Concepte PO.6540.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 125.550,00

Concepte PO.6540.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 785.224,91

Concepte PO.6540.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 5.606.210,22

Concepte PO.6540.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 1.082.466,26

Concepte PO.6540.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 2.213.710,24

Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 221.175,00

Concepte PO.6540.480.0008 (Convenis i programes pel foment de la Formació 
Professional)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 22.500,00

Concepte PO.6550.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 59.442,39

Concepte PO.6550.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.6550.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.6550.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 485.100,00

Concepte PO.6550.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 1.125.000,00

Concepte PO.6550.226.0010 (Premis)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 13.790,00
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Concepte PO.6550.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.6550.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 36.300,00

Concepte PO.6550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 4.179.346,00

Concepte PO.6550.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 40.905,00

Concepte PO.6550.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 936.356,57

Concepte PO.6550.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 750.000,00

Concepte PO.6720.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 22.449,31

Concepte PO.6720.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 3.750,00

Concepte PO.6720.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.6720.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PO.6720.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 60.000,00

Concepte PO.6720.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.6720.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.6720.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.6720.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 262.500,00
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Concepte PO.6720.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.6720.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 20.957,69

Concepte PO.6720.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 17.416,94

Concepte PO.6720.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 43.500,00

Concepte PO.6740.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 59.272,57

Concepte PO.6740.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 6.619,42

Concepte PO.6740.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 7.888,43

Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 417.915,04

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 51.446,25

Concepte PO.6740.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 80.804,91

Concepte PO.6740.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 12.004,13

Concepte PO.6740.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 342,98

Concepte PO.6740.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 10.289,25

Concepte PO.6740.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 130.330,50
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Concepte PO.6740.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 5.144,63

Concepte PO.6740.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 82.805,60

Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 573.542,49

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 691.666,25

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 62.088,72

Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 97.144,91

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 11.958,75

Concepte PO.6740.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 18.783,21

Concepte PO.6740.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 2.790,38

Concepte PO.6740.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 2.391,75

Concepte PO.6740.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 30.295,50

Concepte PO.6740.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 28.872,41

Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 133.320,73

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 160.778,75

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 14.432,61
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Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 398.815,05

Concepte PO.6740.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 49.095,00

Concepte PO.6740.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 77.111,88

Concepte PO.6740.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 11.455,50

Concepte PO.6740.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 9.819,00

Concepte PO.6740.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 124.374,00

Concepte PO.6740.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 4.909,50

Concepte PO.6740.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 118.531,70

Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 547.329,86

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 660.055,00

Concepte PO.6740.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 59.251,08

CULTURA (CU)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 18
SP del Partit Popular de Catalunya (18)

Baixa
Concepte CU.7495.482.0038 (A la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l’Esbarzer)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 135.000,00
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Concepte GO.GO01.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 120.000,00

Motivació: Supressió de les subvencions sense concurrència pública a Plataforma per la Llen-
gua-Col·lectiu l’Esbatzer.

Esmenes que comporten baixes i altes

PRESIDÈNCIA (PR)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 19
GP de Ciutadans (26)

Baixa
Concepte PR.PR01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 544.702,44

Concepte PR.PR01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 637.026,96

Concepte PR.PR01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 435.662,16

Concepte PR.PR01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.155.051,52

Concepte PR.PR01.226.0015 (Oficina ex-President)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 276.100,00

Concepte PR.PR01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 559.653,00

Concepte PR.PR01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 192.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR01.430.9000 (A la creación de un Fondo para el Institut Català 
de les Dones para programas de lucha contra la violencia machista)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 3.800.696,08
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Esmena 20
GP de Ciutadans (27)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 750,00

Concepte PR.PR01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 21.582,15

Concepte PR.PR01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 2.722,50

Concepte PR.PR01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 10.500,00

Concepte PR.PR01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.500,00

Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 8.250,00

Concepte PR.PR01.483.0001 (Premis)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 4.125,00

Concepte PR.PR01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.250,00

Concepte PR.PR01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.750,00

Concepte PR.PR01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 19.500,00

Concepte PR.PR01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 16.500,00

Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 686.550,00

Concepte PR.PR01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.500,00

Concepte PR.PR01.226.0038 (Actes institucionals i de promoció de la Presidèn-
cia de la Generalitat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 303.000,00
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Concepte PR.PR01.226.0014 (Delegació de la Generalitat a Madrid)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PR.PR01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 52.500,00

Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.625.402,53

Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 94.500,00

Concepte PR.PR01.483.0001 (Premis)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500,00

Concepte PR.PR01.470.0001 (A empreses privades)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PR.PR01.226.0010 (Premis)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 20.000,00

Concepte PR.PR01.226.0010 (Premis)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte PR.PR02.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 11.250,00

Concepte PR.PR02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 3.750,00

Concepte PR.PR02.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 13.500,00

Concepte PR.PR02.430.6207 (Al Centre d’Estudis d’Opinió)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 360.750,00

Concepte PR.PR12.440.7705 (Al Consell de l’Audiovisual de Catalunya)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 4.241.552,91

Concepte PR.PR12.740.7705 (Al Consell de l’Audiovisual de Catalunya)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.PR12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 67.500,00
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Concepte PR.PR12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 12.000,00

Concepte PR.PR12.226.0010 (Premis)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 4.000,00

Concepte PR.PR12.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 39.600,00

Concepte PR.PR12.441.6900 (A Intracatalònia, SA)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 2.310.894,90

Concepte PR.PR12.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.287.500,00

Concepte PR.PR15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.PR15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PR.PR15.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 91.335,00

Concepte PR.PR15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 188.160,32

Concepte PR.PR15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6000.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.6000.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PR.6000.221.0003 (Vestuari)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6000.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PR.6000.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.500,00
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Concepte PR.6000.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6000.226.0010 (Premis)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 525,00

Concepte PR.6000.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 34.500,00

Concepte PR.6000.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 10.864,20

Concepte PR.6000.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 5.000,00

Concepte PR.6000.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 9.000,00

Concepte PR.6010.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 21.763,76

Concepte PR.6010.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 22.910,71

Concepte PR.6010.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 18.750,00

Concepte PR.6010.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6010.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 60.000,00

Concepte PR.6010.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 504.069,44

Concepte PR.6010.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 532.500,00

Concepte PR.6010.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 75.375,00
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Concepte PR.6010.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 225.000,00

Concepte PR.6010.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 107.500,00

Concepte PR.6010.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 5.000,00

Concepte PR.6010.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 26.250,00

Concepte PR.6010.470.0001 (A empreses privades)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.PR16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.PR16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 5.000,00

Concepte PR.PR16.226.0017 (Casa de Perpinyà)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 393.000,00

Concepte PR.PR16.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PR.PR16.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 60.000,00

Concepte PR.PR16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 5.000,00

Concepte PR.PR16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PR.PR16.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 7.000,00

Concepte PR.PR16.460.0001 (A corporacions locals)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 36.000,00

Concepte PR.PR16.461.0001 (A consorcis dependents de les corporacions locals)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 10.000,00
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Concepte PR.PR16.481.0001 (A fundacions)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 154.000,00

Concepte PR.PR16.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.307.500,00

Concepte PR.PR16.782.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 680.000,00

Concepte PR.PR16.483.0001 (Premis)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 1.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR06.430.9000 (A la creación de un Fondo para el Consell Català 
de l’Esport para el fomento del deporte escolar y municipal)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 26.286.683,42

Esmena 21
GP de Ciutadans (28)

Baixa
Concepte PR.PR12.870.6250 (Aportacions de capital a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA))
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 60.021.750,00

Concepte PR.6090.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 12.394,25

Concepte PR.6090.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 10.917,78

Concepte PR.6090.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 45.000,00

Concepte PR.6090.221.0003 (Vestuari)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 3.750,00

Concepte PR.6090.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 9.750,00

Concepte PR.6090.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 19.200,00
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Concepte PR.6090.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 131.625,00

Concepte PR.6090.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 41.250,00

Concepte PR.6090.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 108.750,00

Concepte PR.6090.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 107.250,00

Concepte PR.6090.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 15.919,04

Concepte PR.6090.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 97.500,00

Concepte PR.6100.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 10.946,20

Concepte PR.6100.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 10.917,78

Concepte PR.6100.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 39.636,00

Concepte PR.6100.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 3.375,00

Concepte PR.6100.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 11.325,00

Concepte PR.6100.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 233.283,30

Concepte PR.6100.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 43.887,00

Concepte PR.6100.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 960.073,83

Concepte PR.6100.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 7.500,00
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Concepte PR.6100.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 18.000,00

Concepte PR.6100.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 436.758,75

Concepte PR.6100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 260.180,49

Concepte PR.6100.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 61.468,00

Concepte PR.6100.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 143.212,50

Concepte PR.6100.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 49.612,50

Concepte PR.6207.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 12.172,16

Concepte PR.6207.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 10.917,78

Concepte PR.6207.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 270.750,00

Concepte PR.6207.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 7.731,29

Concepte PR.6207.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 20.250,00

Concepte PR.6207.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 6.466,55

Concepte PR.6207.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6210.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 21.892,40

Concepte PR.6210.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 21.835,55
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Concepte PR.6210.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 7.200,00

Concepte PR.6210.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PR.6210.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 1.062.994,33

Concepte PR.6210.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 200.624,66

Concepte PR.6210.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1120 (Impuls i coordinació de l’acció de govern)
Quantitat: 3.750,00

Concepte PR.7705.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 529.125,00

Concepte PR.7705.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 284.250,00

Concepte PR.7705.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 45.000,00

Concepte PR.7705.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 8.250,00

Concepte PR.7705.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 4.500,00

Concepte PR.7705.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 2.625,00

Concepte PR.7705.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 22.500,00

Concepte PR.7705.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 7.961,25

Concepte PR.7705.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 22.500,00

Concepte PR.7705.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 45.000,00
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Concepte PR.7705.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PR.7705.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 177.430,77

Concepte PR.7705.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 104.281,33

Concepte PR.7705.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6350.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 4.500,00

Concepte PR.6350.221.0003 (Vestuari)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PR.6350.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 1.500,00

Concepte PR.6350.223.0001 (Transports)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 11.250,00

Concepte PR.6350.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 1.500,00

Concepte PR.6350.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PR.6350.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PR.6350.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 5.633,92

Concepte PR.6350.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 30.000,00

Concepte PR.6250.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 554.609,75

Concepte PR.6250.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 87.878,50
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Concepte PR.6250.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 786.722,00

Concepte PR.6250.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.245,50

Concepte PR.6250.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 247.224,75

Concepte PR.6250.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.470,50

Concepte PR.6400.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 13.293,56

Concepte PR.6400.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 164.740,53

Concepte PR.6400.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 11.240,28

Concepte PR.6400.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 3.725,00

Concepte PR.8785.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 1.500,00

Concepte PR.8785.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 2.250,00

Concepte PR.8785.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 41.850,00

Concepte PR.8780.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 35.775,00

Concepte PR.8780.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 755.437,50

Concepte PR.8780.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 58.357,50
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Concepte PR.8780.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 12.277,50

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR01.480.9000 (A la creación de un Fondo para la creación de una 
Oficina para la Reducción de Listas de Espera a la Dependencia)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 68.897.222,28

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA; GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ

Esmena 22
GP de Junts per Catalunya; GP Republicà (4)

Baixa
Concepte PR.PR15.460.0003 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajunta-
ments)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 2.907.636,28

Concepte PR.PR15.460.0004 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats 
municipals descentralitzades)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 12.314,91

Alta
Concepte PR.PR15.460.0002 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Consells 
Comarcals)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 2.919.951,19

Motivació: En les esmenes a l’articulat es  presenta l’esmena als articles 45, 47, 48 i 49 referent 
a aquestes partides.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (38)

Baixa
Concepte PR.PR16.226.0017 (Casa de Perpinyà)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.850.000,00

Concepte PR.PR15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 200.000,00
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Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PR.PR01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta
Concepte PR.PR15.460.0003 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajunta-
ments)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 6.650.000,00

Motivació: Increment de l’aportació al Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments

Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar (42)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR15.460.9000 (Compensació als ens locals per la desaparició del 
Consell Comarcal del Barcelonès. Fons de Cooperació local)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Increment del Fons Català per a la Cooperació local per als municipis del Barce-
lonès

Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar (45)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Primera fase de construcció de les piscines cober-
tes de la ciutat esportiva de Blanes )
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Primera fase de construcció de les piscines cobertes de la ciutat esportiva de Blanes
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Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar (46)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Construcció d’un centre poliesportiu al barri del 
Baix Guinardó de Barcelona (projecte))
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’un centre poliesportiu al barri del Baix Guinardó de Barcelona (pro-
jecte)

Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (44)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Reforma i adequació per la competició oficial de la 
Piscina de Vallirana (redacció projecte))
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Reforma i adequació per la competició oficial de la Piscina de Vallirana (redacció 
projecte)

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (35)

Baixa
Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Construcció del Complex Esportiu Les Planes - 
Pavelló Salvador Boada d’Olesa de Montserrat)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 2.200.000,00

Motivació: Construcció del Complex Esportiu Les Planes - Pavelló Salvador Boada d’Olesa 
de Montserrat
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Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar (43)

Baixa
Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Remodelació de la pista esportiva Francesc Abad 
del Barri del Besòs-Maresme de Barcelona)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Remodelació de la pista esportiva Francesc Abad del Barri del Besòs-Maresme de 
Barcelona

Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (47)

Baixa
Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Construcció del centre esportius de municipal al 
Poble Nou de Barcelona (projecte))
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció del centre esportius de municipal al Poble Nou de Barcelona (projecte)

Esmena 31
GP Socialistes i Units per Avançar (48)

Baixa
Concepte PR.PR01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6100.460.9000 (Construcció de la nova pista d’atletisme a Tàrrega 
(projecte))
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 5.000,00

Motivació: Construcció de la nova pista d’atletisme a Tàrrega (projecte)

Esmena 32
GP Socialistes i Units per Avançar (40)

Baixa
Concepte PR.6260.221.0006 (Compres de mercaderies i matèries primeres)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.000.000,00
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Alta
Concepte PR.PR01.430.6010 (A l’Institut Català de les Dones (ICD))
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Increment de l’aportació a l’Institut Català de les Dones (ICD)

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar (41)

Baixa
Concepte PR.6260.221.0006 (Compres de mercaderies i matèries primeres)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 5.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.6010.460.9000 (A corporacions locals per incrementar el contracte 
dels SIAD)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: A corporacions locals per incrementar el contracte dels SIAD

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem (17)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte PR.PR01.226.0038 (Actes institucionals i de promoció de la Presidèn-
cia de la Generalitat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PR.PR12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 100.000,00

Alta
Concepte PR.PR12.441.6900 (A Intracatalònia, SA)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Aportació a l’Agència Catalana de Notícies (ACN)
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Esmena 35
GP de Catalunya en Comú Podem (8)

Baixa
Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PR.PR01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta
Concepte PR.PR16.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Ajuts per a la realització de projectes de cooperació i interrelació entre els territoris 
del domini lingüístic català

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 36
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(30)

Baixa
Concepte PR.6100.441.8620 (A Circuits de Catalunya, SL)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 490.000,00

Concepte PR.6100.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 286.425,00

Concepte PR.6090.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 160.500,00

Concepte PR.PR12.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.9994.840.9014 (Observatori de les violències masclistes)
Programa 1440 (Programa transversal de cobertura pública estructural de neces-
sitats i equipaments formatius al territori)
Quantitat: 2.936.925,00
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 37
SP del Partit Popular de Catalunya (9)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Concepte PR.PR01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PR.PR01.226.0014 (Delegació de la Generalitat a Madrid)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PR.PR01.226.0015 (Oficina ex-President)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Concepte PR.PR01.226.0038 (Actes institucionals i de promoció de la Presidèn-
cia de la Generalitat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 304.000,00

Concepte PR.PR01.483.0001 (Premis)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 16.500,00

Concepte PR.PR01.226.0010 (Premis)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 80.000,00

Concepte PR.PR01.226.0010 (Premis)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 80.000,00

Alta
Concepte PR.PR15.763.0001 (Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents)
Programa 7130 (Suport a obres i serveis dels ens locals)
Quantitat: 1.460.500,00

Motivació: Reducció del pressupost destinat a la promoció de la Presidència de la Generalitat 
per a incrementar la dotació d’ajuts danys catastròfics i actuacions urgents.

Esmena 38
SP del Partit Popular de Catalunya (51)

Baixa
Concepte PR.PR01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR01.460.9000 (Transferència a l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat per a col·laborar en les polítiques d’igualtat de gènere)
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Incrementar la col·laboració en les polítiques d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 39
SP del Partit Popular de Catalunya (100)

Baixa
Concepte PR.PR01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR15.760.9000 (A l’Ajuntament de Barcelona per a pagar un terç 
del deute de la Generalitat)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 10.000.000,00

Motivació: Pagament d’un terç del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona.

Esmena 40
SP del Partit Popular de Catalunya (12)

Baixa
Concepte PR.PR12.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5330 (Mitjans de comunicació social)
Quantitat: 7.050.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PR.PR15.464.9000 (A Ajuntament de Badalona per l’arranjament del 
Pont del Petroli)
Programa 7130 (Suport a obres i serveis dels ens locals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PR.PR15.763.0001 (Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents)
Programa 7130 (Suport a obres i serveis dels ens locals)
Quantitat: 4.050.000,00

Motivació: Supressió de la subvenció a Sàpiens SCCL de 7M€ per a l’edició de Història del pe-
riodisme a Catalunya i dotació per la reparació del Pont del Petroli de Badalona.

Esmena 41
SP del Partit Popular de Catalunya (15)

Baixa
Concepte PR.PR16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 3.000,00

Concepte PR.PR16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 5.000,00
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Concepte PR.PR16.226.0017 (Casa de Perpinyà)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 393.000,00

Concepte PR.PR16.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.000,00

Concepte PR.PR16.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 60.000,00

Concepte PR.PR16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 5.000,00

Concepte PR.PR16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PR.PR16.481.0001 (A fundacions)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 154.000,00

Concepte PR.PR16.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 1.307.500,00

Concepte PR.PR16.782.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1140 (Impuls de l’autogovern i del desplegament estatutari)
Quantitat: 680.000,00

Concepte PR.PR16.483.0001 (Premis)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 1.500,00

Alta
Concepte PR.PR01.430.6010 (A l’Institut Català de les Dones (ICD))
Programa 3220 (Desenvolupament de polítiques de dones)
Quantitat: 2.625.000,00

Motivació: Supressió del Comissionat de Presidència per al Desplegament de l’Autogovern 
(-2,6M€) i increment de la transferència a l’Institut Català de la Dona.

Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya (13)

Baixa
Concepte PR.6100.482.0046 (A la Plataforma Pro-Seleccions Esportives Cata-
lanes)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 236.000,00

Concepte PR.6100.482.0048 (A l’Associació de Joves Dirigents Catalans)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 60.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 386

Concepte PR.6100.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 7.504.000,00

Alta
Concepte PR.PR06.440.6350 (Al Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR))
Programa 4710 (Activitat física i esport)
Quantitat: 3.900.000,00

Concepte PR.PR15.763.0001 (Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents)
Programa 7130 (Suport a obres i serveis dels ens locals)
Quantitat: 3.900.000,00

Motivació: Reducció de la transferència al Consell Català de l’Esport (-7,8M€) per a incremen-
tar la transferència al Centre d’Alt Rendiment i els ajuts a danys catastròfics

Esmena 43
SP del Partit Popular de Catalunya (10)

Baixa
Concepte PR.6207.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 162.787,29

Concepte PR.6207.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 15.655,27

Concepte PR.6207.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 264.557,44

Alta
Concepte PR.PR15.763.0001 (Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents)
Programa 7130 (Suport a obres i serveis dels ens locals)
Quantitat: 443.000,00

Motivació: Reducció de la transferència al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) per a incrementar 
la dotació de la partida d’ajuts danys catastròfics i actuacions urgents.

VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA (EC)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 44
GP de Ciutadans (101)

Baixa
Concepte EC.EC01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 2.250,00

Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 1.500,00
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Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 11.250,00

Concepte EC.EC01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 11.250,00

Concepte EC.EC01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 92.625,00

Concepte EC.EC01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 508.787,52

Concepte EC.EC01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 502.927,28

Concepte EC.EC01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 198.264,39

Concepte EC.EC01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 506.899,79

Concepte EC.EC01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 110.850,00

Concepte EC.EC01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 225.000,00

Concepte EC.EC01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 389.879,12

Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 93.150,00

Concepte EC.EC01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EC.EC01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 143.452,50

Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.200,00

Concepte EC.EC01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 411.225,00
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Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 380.763,38

Concepte EC.EC01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 175.281,75

Concepte EC.EC01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 146.434,31

Concepte EC.EC01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 135.313,94

Concepte EC.EC01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EC.EC01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 60.000,00

Concepte EC.EC01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 3.750,00

Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 480.000,00

Concepte EC.EC09.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EC.EC09.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 112.500,00

Concepte EC.EC09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 37.500,00

Concepte EC.EC09.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 3.750,00

Concepte EC.EC09.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 37.650,00

Concepte EC.EC09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 22.125,00
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Concepte EC.EC09.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 37.500,00

Concepte EC.EC09.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 194.224,00

Concepte EC.EC09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 165.000,00

Concepte EC.EC09.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 33.000,00

Concepte EC.EC09.870.7910 (Aportacions de capital a l’Agència Tributària de 
Catalunya)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 40.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.226.9000 (A un Programa de lucha contra el fraude en la 
contratación pública, contra la corrupción y el fraude fiscal)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.378.802,98

Esmena 45
GP de Ciutadans (94)

Baixa
Concepte EC.EC01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.612.626,41

Concepte EC.EC01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 932.313,52

Concepte EC.EC01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Concepte EC.EC09.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 3.003.701,90

Concepte EC.EC09.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.682.673,61

Concepte EC.EC09.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.159.044,69

Concepte EC.EC09.440.7910 (A l’Agència Tributària de Catalunya)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 20.181.361,77
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Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.470.9000 (A un Programa de emprendimiento, fomento em-
presarial e I+D)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 31.621.721,90

Esmena 46
GP de Ciutadans (103)

Baixa
Concepte EC.EC10.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.000,00

Concepte EC.EC10.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 135.000,00

Concepte EC.EC10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 224.821,50

Concepte EC.EC10.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6710 (Foment i regulació del sector financer)
Quantitat: 56.250,00

Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 22.500,00

Concepte EC.EC12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 4.875,00

Concepte EC.EC12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 644.250,00

Concepte EC.EC12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 20.925,00

Concepte EC.EC12.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 300.000,00
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Concepte EC.EC12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 145.500,00

Concepte EC.EC13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Concepte EC.EC13.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte EC.EC13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.000,00

Concepte EC.EC13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte EC.EC13.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.EC13.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Concepte EC.6040.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 24.393,58

Concepte EC.6040.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 21.835,55

Concepte EC.6040.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 2.700,00

Concepte EC.6040.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 2.625,00

Concepte EC.6040.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 3.375,00

Concepte EC.6040.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 750,00

Concepte EC.6040.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 3.000,00
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Concepte EC.6040.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 1.625,00

Concepte EC.6120.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 6.750,00

Concepte EC.6120.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.906,50

Concepte EC.6120.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.603,13

Concepte EC.6120.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 918,75

Concepte EC.6120.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 11.250,00

Concepte EC.6120.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 13.548,85

Concepte EC.6120.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 18.754,51

Concepte EC.6120.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 18.750,00

Concepte EC.6120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 688.068,99

Concepte EC.6120.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.628,07

Concepte EC.6120.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 3.375,00

Concepte EC.6209.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 43.727,52

Concepte EC.6209.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 45.821,42

Concepte EC.6209.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 9.375,00
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Concepte EC.6209.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 3.375,00

Concepte EC.6209.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 3.750,00

Concepte EC.6209.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 2.625,00

Concepte EC.6209.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EC.6209.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 18.613,16

Concepte EC.6209.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 36.000,00

Concepte EC.6209.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 39.750,00

Concepte EC.6209.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 750,00

Concepte EC.6209.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 5.625,00

Concepte EC.6209.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 55.629,99

Concepte EC.6209.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 23.250,00

Concepte EC.6330.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 1.128.168,75

Concepte EC.6330.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 148.225,00

Concepte EC.6330.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 30.975,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.226.9000 (A un Programa de auditoría integral e independi-
ente de la gestión y del gasto público de la Generalitat)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 4.625.140,27

Esmena 47
GP de Ciutadans (96)

Baixa
Concepte EC.6230.226.0045 (Despeses per distribució i operació de joc)
Programa 1240 (Control i regulació del joc)
Quantitat: 18.976.985,00

Concepte EC.7910.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 6.770.900,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.480.9000 (A un Programa de Complemento Salarial para 
menores de 30 años)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 25.747.885,00

Esmena 48
GP de Ciutadans (99)

Baixa
Concepte EC.6330.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 77.742,48

Concepte EC.6330.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 6.150,00

Concepte EC.6330.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 9.000,00

Concepte EC.6330.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 423.750,00

Concepte EC.6330.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 195.000,00

Concepte EC.6330.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 27.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.480.9000 (A un programa de prevención de la ludopatía)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 738.642,48



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 395 

Esmena 49
GP de Ciutadans (98)

Baixa
Concepte EC.6330.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 1.075.018,32

Concepte EC.7910.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 8.975.962,50

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.120.9000 (A un Programa para la aceleración de la devolu-
ción de la paga extra de 2014)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.050.980,82

Esmena 50
GP de Ciutadans (107)

Baixa
Concepte EC.6390.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 213.519,83

Concepte EC.6390.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 6.383,93

Concepte EC.6390.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 106.544,10

Concepte EC.6390.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 410.156,87

Concepte EC.6390.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 1.728.636,65

Concepte EC.6390.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 111.500,00

Concepte EC.6390.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 91.791,61

Concepte EC.7910.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 23.676,69

Concepte EC.7910.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 21.942,59
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Concepte EC.7910.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 48.247,80

Concepte EC.7910.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 13.912,50

Concepte EC.7910.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 176.250,00

Concepte EC.7910.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 225.000,00

Concepte EC.7910.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 172.500,00

Concepte EC.7910.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 504.868,67

Concepte EC.7910.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.588.577,50

Concepte EC.7910.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.150.000,00

Concepte EC.7910.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 57.750,00

Concepte EC.7065.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 102.373,72

Concepte EC.7290.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 42.500,00

Concepte EC.7290.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 14.485,11

Concepte EC.7290.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 130.676,63

Concepte EC.7290.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 15.000,00
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Concepte EC.7290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 1.896,41

Concepte EC.8650.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 91.500,00

Concepte EC.8650.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 2.100,00

Concepte EC.7055.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 8.239,50

Concepte EC.7055.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 33.270,75

Concepte EC.7055.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 68.062,50

Concepte EC.7055.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 9.205,62

Concepte EC.7055.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5840 (Avaluació de polítiques i estudis d’opinió)
Quantitat: 4.275,36

Concepte EC.8080.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4250 (Beques i ajuts a l’estudi)
Quantitat: 218.880,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC10.226.9000 (A un Programa de evaluación de las políticas pú-
blicas, por la transparencia y la simplificación administrativa)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 8.393.724,34

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar (1)

Baixa
Concepte EC.EC13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.000,00

Concepte EC.EC13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Fascicle desè



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 398

Concepte EC.EC13.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte EC.EC13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte EC.EC13.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.EC13.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Concepte EC.EC01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte EC.EC01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.EC01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EC.EC01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 400.000,00

Concepte EC.EC09.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte EC.EC09.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EC.EC09.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00
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Concepte EC.EC10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 150.000,00

Concepte EC.EC12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1130 (Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EC.EC01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte EC.EC01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.EC01.470.9000 (Programa indústria del coneixement (indústria 
4.0) 100.000x100)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 10.000.000,00

Motivació: Impulsar un programa d’indústria del coneixement que permeti dotar de fons pro-
jectes d’alt impacte tecnològic.

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 52
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(23)

Baixa
Concepte EC.6040.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 5830 (Estadística)
Quantitat: 40.644,60

Concepte EC.6209.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 6810 (Defensa de la competència)
Quantitat: 85.291,92

Concepte EC.EC01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 728.922,12

Concepte EC.EC01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 211.228,44

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.9997.840.9017 (Observatori dels serveis públics)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 1.066.087,08
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Esmena 53
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(24)

Baixa
Concepte EC.EC01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.000,00

Concepte EC.EC09.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EC.6330.830.0002 (Concessió de préstecs i bestretes fora del sectorpú-
blic de la Generalitat a llarg termini)
Programa 6720 (Crèdit oficial)
Quantitat: 163.750.000,00

Concepte EC.6390.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres 
entitats)
Programa 1260 (Gestió d’equipaments i inversions públiques)
Quantitat: 4.760.148,17

Concepte EC.7910.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres 
entitats)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 8.500.839,75

Alta (Nova Partida)
Concepte EC.9993.840.9013 (Banca pública)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 177.034.987,92

ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA (EX)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 54
GP de Ciutadans (22)

Baixa
Concepte EX.EX01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 408.837,52

Concepte EX.EX01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 413.434,77

Concepte EX.EX01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 96.866,16

Concepte EX.EX01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 268.066,97
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Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX02.440.9000 (A la creación de un Fondo para el restablecimi-
ento de la Universidad de las Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura 
y la Movilidad)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 1.187.205,42

Esmena 55
GP de Ciutadans (25)

Baixa
Concepte EX.EX01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.212,50

Concepte EX.EX01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.750,00

Concepte EX.EX01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 28.200,00

Concepte EX.EX01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 191.362,50

Concepte EX.EX01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 16.500,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 27.000,00

Concepte EX.EX01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 57.436,50

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.750,00

Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.EX01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.EX01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.750,00

Concepte EX.EX01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.875,00
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Concepte EX.EX01.441.6900 (A Intracatalònia, SA)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 400.000,00

Concepte EX.EX02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 2.081,25

Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 139.911,78

Concepte EX.EX02.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 246.375,00

Concepte EX.EX02.226.0019 (Delegacions, oficines i missions exteriors)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 6.028.067,18

Concepte EX.EX02.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 85.500,00

Concepte EX.EX02.226.0048 (Centre d’Estudis de Temes Contemporanis 
(CETC))
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 110.000,00

Concepte EX.EX02.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 64.481,25

Concepte EX.EX02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 40.500,00

Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 101.100,00

Concepte EX.EX02.448.0029 (A corporacions públiques del sector audiovisual)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 55.000,00

Concepte EX.EX02.482.0009 (A Casals Catalans)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 475.000,00

Concepte EX.EX02.490.0001 (A l’exterior)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 700.000,00

Concepte EX.EX02.782.0006 (A Casals Catalans)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 50.000,00
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Concepte EX.EX02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 300,00

Concepte EX.EX02.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 26.452,50

Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 19.500,00

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 144.000,00

Concepte EX.EX02.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.EX02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 124.275,00

Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 6.000,00

Concepte EX.EX02.470.0001 (A empreses privades)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EX.EX02.483.0001 (Premis)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EX.EX02.226.0016 (Consell Assessor Desenvolupament Sostenible)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 159.500,00

Concepte EX.EX02.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 4.875,00

Concepte EX.EX02.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 18.000,00

Concepte EX.EX03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 750,00

Concepte EX.EX03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 7.500,00
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Concepte EX.EX03.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 92.250,00

Concepte EX.EX03.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 198.750,00

Concepte EX.EX03.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 70.500,00

Concepte EX.EX03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 310.125,00

Concepte EX.EX03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 14.250,00

Concepte EX.EX03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.EX03.448.0001 (A altres entitats participades pel sector públic de 
la Generalitat)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 229.125,00

Concepte EX.EX03.470.0001 (A empreses privades)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 4.125,00

Concepte EX.6880.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 38.793,50

Concepte EX.6880.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EX.6880.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 96.675,00

Concepte EX.6880.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 22.687,50

Concepte EX.6880.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 199.725,00

Concepte EX.6880.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 11.250,00
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Concepte EX.6880.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 46.500,00

Concepte EX.6880.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 217.571,25

Concepte EX.6880.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 148.200,00

Concepte EX.6880.490.0001 (A l’exterior)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 4.267.875,00

Concepte EX.6880.790.0001 (A l’exterior)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 75.000,00

Concepte EX.8140.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 30.587,21

Concepte EX.8140.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 20.250,00

Concepte EX.8140.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 78.750,00

Concepte EX.8140.226.0010 (Premis)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 1.875,00

Concepte EX.8140.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 78.750,00

Concepte EX.8140.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 825,00

Concepte EX.8140.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 59.065,33

Concepte EX.8140.483.0001 (Premis)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 3.125,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX02.440.9000 (A la Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 15.824.635,25
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Esmena 56
GP de Ciutadans (23)

Baixa
Concepte EX.EX01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 221.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX02.482.9000 (Al Consell Català del Moviment Europeu)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 221.250,00

Esmena 57
GP de Ciutadans (21)

Baixa
Concepte EX.EX01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 183.313,04

Concepte EX.EX01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 996.092,55

Concepte EX.EX01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EX.EX03.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 415.900,00

Concepte EX.EX03.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1320 (Organització, gestió i seguiment de processos electorals)
Quantitat: 250.000,00

Concepte EX.6880.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 57.875,00

Concepte EX.6880.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EX.6880.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 5.000,00

Concepte EX.8140.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 17.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX02.448.9000 (Al Consorcio Casa Ásia)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 1.970.180,59
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Esmena 58
GP de Ciutadans (20)

Baixa
Concepte EX.EX01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.856,92

Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX03.226.9000 (A la GAIP)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 500.856,92

Esmena 59
GP de Ciutadans (24)

Baixa
Concepte EX.EX02.442.7230 (Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia 
Públ. Cat. (PCM-DIPLOCAT))
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EX.EX02.446.9000 (A la Fundación CIDOB)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 2.000.000,00

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 60
GP Socialistes i Units per Avançar (37)

Baixa
Concepte EX.EX02.226.0019 (Delegacions, oficines i missions exteriors)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta
Concepte EX.EX02.440.6880 (A l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Increment de l’aportació a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar (39)

Baixa
Concepte EX.EX02.442.7230 (Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia 
Públ. Cat. (PCM-DIPLOCAT))
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 1.800.000,00
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Alta
Concepte EX.EX02.440.6880 (A l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 1.800.000,00

Motivació: Increment de l’aportació a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Esmena 62
GP Socialistes i Units per Avançar (36)

Baixa
Concepte EX.EX03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1150 (Transparència i Govern Obert)
Quantitat: 200.000,00

Alta
Concepte EX.EX02.440.6880 (A l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Incremente de l’aportació a l’’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 63
GP de Catalunya en Comú Podem (9)

Baixa
Concepte EX.EX02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 86.549,04

Concepte EX.EX02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 128.500,00

Concepte EX.EX02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 150,96

Concepte EX.EX02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 84.800,00

Concepte EX.EX02.490.0001 (A l’exterior)
Programa 2310 (Relacions exteriors)
Quantitat: 700.000,00

Alta
Concepte EX.EX02.440.6880 (A l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament)
Programa 2320 (Cooperació al desenvolupament)
Quantitat: 1.000.000,00
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INTERIOR (IT)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 64
GP de Ciutadans (57)

Baixa
Concepte IT.IT01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 167.660,39

Concepte IT.IT01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 171.093,42

Concepte IT.IT01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 84.056,61

Concepte IT.IT01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 213.083,58

Concepte IT.IT01.212.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’equips pera 
procés de dades)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 417.000,00

Concepte IT.IT01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 97.500,00

Concepte IT.IT01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IT.IT01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 750,00

Concepte IT.IT01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.275,00

Concepte IT.IT01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IT.IT01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 750,00

Concepte IT.IT01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 187.500,00

Concepte IT.IT01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 410

Concepte IT.IT01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 18.750,00

Concepte IT.IT01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500,00

Concepte IT.IT01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IT.IT03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 540,00

Concepte IT.IT03.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.125,00

Concepte IT.IT03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.620,00

Concepte IT.IT03.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IT.IT03.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IT.IT03.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IT.IT03.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 750,00

Concepte IT.IT03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 119.779,11

Concepte IT.IT03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 173.801,17

Concepte IT.IT03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 52.500,00

Concepte IT.IT04.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 12.750,00

Concepte IT.IT04.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 176.325,00
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Concepte IT.IT04.223.0001 (Transports)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 11.325,00

Concepte IT.IT04.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 34.950,00

Concepte IT.IT04.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 75.750,00

Concepte IT.IT04.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 206.250,00

Concepte IT.IT04.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 22.500,00

Concepte IT.IT04.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 18.750,00

Concepte IT.IT04.227.0014 (Serveis de formació)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 94.544,40

Concepte IT.IT04.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 393.307,50

Concepte IT.IT04.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 841.065,89

Concepte IT.IT04.483.0001 (Premis)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IT.IT06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 100.500,00

Concepte IT.6200.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 1.567.275,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT04.221.9000 (A la creación de un Fondo de dignificación y mejo-
ra a estándares europeos de seguridad del Cuerpo de Bomberos)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 5.495.827,07
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Esmena 65
GP de Ciutadans (56)

Baixa
Concepte IT.IT01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 90.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT04.221.9000 (A la creación de un Fondo de vestuario impermea-
ble a los agentes de tráfico)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 90.000,00

Esmena 66
GP de Ciutadans (52)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.582.100,73

Concepte IT.IT04.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 14.031.598,96

Concepte IT.IT04.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 373.142,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.120.9000 (A la creación de un Fondo para la implantación de 
la Segunda Actividad en el CME)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 19.986.841,69

Esmena 67
GP de Ciutadans (53)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 321.013,51

Concepte IT.IT01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 497.243,44

Concepte IT.IT03.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 215.531,28
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Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.151.9000 (A la creación de un Fondo para el retorno de las ho-
ras extra en el CME y el Cuerpo de Bomberos)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 1.033.788,23

Esmena 68
GP de Ciutadans (54)

Baixa
Concepte IT.IT03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 3.217.232,50

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.120.9000 (A la creación de un Fondo para la ampliación de la 
plantilla de atención telefónica del CAGTU 112)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 3.217.232,50

Esmena 69
GP de Ciutadans (58)

Baixa
Concepte IT.IT04.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 1.200.000,00

Concepte IT.IT06.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 1.158.406,04

Concepte IT.IT06.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 128.873,23

Concepte IT.IT10.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 1.803.370,11

Concepte IT.IT10.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 75.296,71

Concepte IT.6208.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 298.436,12

Concepte IT.6208.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 43.560,00

Concepte IT.8630.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 310.471,78
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Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT04.610.9000 (A la creación de un Fondo de dignificación y mejo-
ra de las instalaciones de las comisarías del CME)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 5.018.413,99

Esmena 70
GP de Ciutadans (60)

Baixa
Concepte IT.IT06.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 1.149,41

Concepte IT.IT06.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 52.500,00

Concepte IT.IT06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IT.IT06.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 16.500,00

Concepte IT.IT10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 1.500,00

Concepte IT.IT10.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 22.500,00

Concepte IT.IT10.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IT.IT10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 26.250,00

Concepte IT.IT10.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 76.747,50

Concepte IT.6200.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 21.892,40

Concepte IT.6200.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 21.835,55

Concepte IT.6200.212.0003 (Manteniment d’aplicacions informàtiques)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 97.500,00
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Concepte IT.6200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IT.6200.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IT.6200.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IT.6200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 123.750,00

Concepte IT.6200.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 17.531,25

Concepte IT.6200.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 112.500,00

Concepte IT.6200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 39.000,00

Concepte IT.6208.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 21.892,40

Concepte IT.6208.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 21.835,55

Concepte IT.6208.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 34.875,00

Concepte IT.6208.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 16.612,50

Concepte IT.6208.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 8.625,00

Concepte IT.6208.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 600,00

Concepte IT.6208.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 209.779,40
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Concepte IT.6208.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 43.065,00

Concepte IT.6208.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 30.000,00

Concepte IT.6208.480.0030 (Beques)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 24.975,00

Concepte IT.8630.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 42.040,89

Concepte IT.8630.212.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’equips pera 
procés de dades)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 959.915,56

Concepte IT.8630.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IT.8630.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 40.577,74

Concepte IT.8630.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IT.8630.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 26.819,39

Concepte IT.8630.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 8.250,00

Concepte IT.8630.650.0001 (Inversions en equips de procés de dades)
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 107.758,09

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT08.221.9000 (A la creación de un Fondo de dignificación y mejo-
ra a estándares europeos de seguridad del Cuerpo de Bomberos)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 2.343.527,63

Esmena 71
GP de Ciutadans (55)

Baixa
Concepte IT.6200.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 3.825.980,25
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Concepte IT.6200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 3.788.811,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT04.221.9000 (A la creación de un Fondo de dignificación y me-
jora de los vehículos de servicio de los agentes del CME y del Cuerpo de Bom-
beros)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 7.614.791,25

Esmena 72
GP de Ciutadans (59)

Baixa
Concepte IT.6200.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 1.323.159,94

Concepte IT.6200.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 274.000,23

Concepte IT.6200.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2220 (Trànsit i seguretat viària)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT08.610.9000 (A la creación de un Fondo de dignificación y mejo-
ra de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 2.097.160,17

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 73
GP Socialistes i Units per Avançar (49)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte IT.IT03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte IT.IT04.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 4.500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.430.9000 (A l’Institut de Seguretat Pública. Nova oferta públi-
ca d’ocupació del Cos de Mossos d’Esquadra)
Programa 2240 (Formació del personal de seguretat)
Quantitat: 8.500.000,00

Motivació: A l’Institut de Seguretat Pública. Nova oferta pública d’ocupació del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Es destinaran prioritàriament a Barcelona, Martorell, Collbató, Lleida, Pirineu i 
Aran, Dosrius, Tordera i la zona de la Costa Daurada.

Esmena 74
GP Socialistes i Units per Avançar (82)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte IT.IT01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Millora dels parcs de bombers de l’entorn de la pe-
troquímica de Tarragona: Reus, Cambrils, l’Espluga de Francolí i El Vendrell )
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Millora dels parcs de bombers de l’entorn de la petroquímica de Tarragona: Reus, 
Cambrils, l’Espluga de Francolí i El Vendrell

Esmena 75
GP Socialistes i Units per Avançar (53)

Baixa
Concepte IT.IT03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 100.000,00

Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Concepte IT.IT04.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Construcció d’un nou parc de bombers a l’Ordal 
(projecte). Cervelló-Vallirana)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 750.000,00

Motivació: Construcció d’un nou parc de bombers a l’Ordal (projecte). Cervelló-Vallirana
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Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar (50)

Baixa
Concepte IT.IT03.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esqua-
dra al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona (projecte))
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona (projecte)

Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar (51)

Baixa
Concepte IT.IT03.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esqua-
dra al districte de Sant Martí de Barcelona (projecte))
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí de 
Barcelona (projecte)

Esmena 78
GP Socialistes i Units per Avançar (54)

Baixa
Concepte IT.IT04.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esqua-
dra Osona Nord.Manlleu (projecte))
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra Osona Nord.Manlleu (pro-
jecte)
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Esmena 79
GP Socialistes i Units per Avançar (55)

Baixa
Concepte IT.IT04.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esqua-
dra a Torelló (projecte))
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una comissaria de Mossos d’Esquadra a Torelló (projecte)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 80
SP del Partit Popular de Catalunya (24)

Baixa
Concepte IT.IT01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.000,00

Concepte IT.IT01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IT.IT03.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.133.416,95

Concepte IT.IT03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2230 (Prevenció, extinció d’incendis i salvaments)
Quantitat: 1.286.583,05

Alta
Concepte IT.IT09.121.0001 (Retribucions complementàries)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Incrementar en 2,5M€ la dotació de retribucions dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per garantir disposar del pressupost necessari per la incorporació de nou agents o 
el pagament de los hores extraordinàries.

Esmena 81
SP del Partit Popular de Catalunya (155)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT06.610.9000 (Rehabilitació de l’antiga comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a les Gavarres (Tarragona))
Programa 2250 (Protecció civil)
Quantitat: 600.000,00

Motivació: Rehabilitació de l’antiga comissaria dels Mossos d’Esquadra a les Gavarres (Tar-
ragona) per la posterior cessió de l’equipament a l’Ajuntament per a usos de protecció civil.

Esmena 82
SP del Partit Popular de Catalunya (124)

Baixa
Concepte IT.IT01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IT.IT01.610.9000 (Projecte constructiu comissaria Mossos d’Esquadra 
al municipi de Palamós)
Programa 2210 (Seguretat ciutadana)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu d’una nova comissaria del Cos dels Mossos 
d’Esquadra al municipi de Palamós

EDUCACIÓ (EN)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 83
GP de Ciutadans (9)

Baixa
Concepte EN.EN01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 302.285,30

Concepte EN.EN01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 282.421,48

Concepte EN.EN01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 90.000,00

Concepte EN.EN01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 67.500,00

Concepte EN.EN01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.500,00
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Concepte EN.EN01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 225.000,00

Concepte EN.EN01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 225.000,00

Concepte EN.EN01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte EN.EN01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 26.250,00

Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 311.250,00

Concepte EN.EN01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 33.750,00

Concepte EN.EN01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.724.956,98

Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 879.750,00

Concepte EN.EN01.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb al-
tres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 412.500,00

Concepte EN.EN01.223.0001 (Transports)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.450.000,00

Concepte EN.EN01.226.0010 (Premis)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.000,00

Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 135.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (A la creación de un Fondo para la eliminación de 
barracones y construcción y rehabilitación de centros docentes fuera de la ciu-
dad de Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 8.223.163,76
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Esmena 84
GP de Ciutadans (10)

Baixa
Concepte EN.EN01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 77.213,64

Concepte EN.EN01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 198.091,39

Concepte EN.EN01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.480.9000 (A la creación de un Fondo para financiar intér-
pretes de lengua de signos)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 350.305,03

Esmena 85
GP de Ciutadans (19)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 21.466.420,26

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.480.9000 (A la creación de un Fondo para la gratuidad de 
los libros de texto)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 21.466.420,26

Esmena 86
GP de Ciutadans (11)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 14.387.681,14

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (A la creación de la Oficina de Enseñanza del In-
glés para los docentes)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 14.387.681,14
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Esmena 87
GP de Ciutadans (18)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.179.565,21

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.460.9000 (A la creación de un Fondo para el apoyo a las 
guarderías municipales)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 5.179.565,21

Esmena 88
GP de Ciutadans (17)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.014.275,36

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (A la creación de un Fondo para los centros de 
Educación Especial)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 2.014.275,36

Esmena 89
GP de Ciutadans (16)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 115.101,45

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (A la creación de un Fondo para la formación en 
reanimación cardiopulmonar)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 115.101,45

Esmena 90
GP de Ciutadans (15)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.781.120,00

Concepte EN.EN01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (A la creación de un Fondo para la Formación 
Profesional)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.281.120,00

Esmena 91
GP de Ciutadans (14)

Baixa
Concepte EN.EN07.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 45.000,00

Concepte EN.EN07.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 1.578.750,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (A la creación de un Fondo para la formación de 
profesorado en atención de alumnos con NEE)
Programa 4260 (Formació del personal docent)
Quantitat: 1.623.750,00

Esmena 92
GP de Ciutadans (12)

Baixa
Concepte EN.7870.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 326.250,00

Concepte EN.7870.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 7.500,00

Concepte EN.7870.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 273.503,25

Concepte EN.7870.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 302.250,00

Concepte EN.7870.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 650.000,00

Concepte EN.7870.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 315.000,00

Concepte EN.7870.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 9.750,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.7870.611.9000 (A la creación de un Fondo para la eliminación de 
barracones y construcción y rehabilitación de centros docentes en la ciudad de 
Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.884.253,25

Esmena 93
GP de Ciutadans (13)

Baixa
Concepte EN.8220.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 91.378,08

Concepte EN.8220.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 12.990,00

Concepte EN.8220.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 4.012,50

Concepte EN.8220.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 8.409,75

Concepte EN.8220.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 15.000,00

Concepte EN.8220.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 299.863,50

Concepte EN.8220.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 2.775,00

Concepte EN.8220.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 9.000,00

Concepte EN.8220.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 16.665,00

Concepte EN.8220.483.0001 (Premis)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 10.000,00

Concepte EN.8230.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 98.737,76

Concepte EN.8230.223.0001 (Transports)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 53.102,12
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Concepte EN.8230.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 5.137,50

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.480.9000 (A la creación de un Fondo para la financiación de 
los convenios con Administraciones Locales para escuelas de música)
Programa 4250 (Beques i ajuts a l’estudi)
Quantitat: 627.071,21

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 94
GP Socialistes i Units per Avançar (247)

Baixa
Concepte EN.EN01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres al centre de recursos pedagògics de l’Esco-
la Joan Salamero de Gavà )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Obres necessàries per millorar el servei al centre de recursos pedagògics i pel 
desenvolupament de la tasca de l’equip d’assessorament psicopedagògic de l’Escola Joan Sa-
lamero de Gavà

Esmena 95
GP Socialistes i Units per Avançar (254)

Baixa
Concepte EN.EN01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.760.9000 (Nova escola bressol a Gavà )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Col·laborar amb els recursos necessaris per a la construcció i posada en funciona-
ment de la nova escola bressol a Gavà

Esmena 96
GP Socialistes i Units per Avançar (255)

Baixa
Concepte EN.EN01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.760.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una nova 
escola bressol a Premià de Mar)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una nova escola bressol a Premià de Mar 
degut a la previsió demogràfica del municipi

Esmena 97
GP Socialistes i Units per Avançar (259)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Iniciar la construcció de la nova Escola Mare de 
Deu del Remei a Vallmoll)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Iniciar la construcció de la nova Escola Mare de Deu del Remei a Vallmoll

Esmena 98
GP Socialistes i Units per Avançar (267)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’Escola Joan Corominas de Mataró)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’Escola Joan Corominas 
de Mataró

Esmena 99
GP Socialistes i Units per Avançar (257)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0011 (Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Escola 
Roger de Flor a Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Escola Roger de Flor a Barcelona
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Esmena 100
GP Socialistes i Units per Avançar (258)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una escola 
d’infantil i primària amb dues línies a Cabrera d’Anoia )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una escola d’infantil i primària amb dues 
línies a Cabrera d’Anoia

Esmena 101
GP Socialistes i Units per Avançar (250)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.760.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una nova 
escola bressol a Sant Just Desvern)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una nova escola bressol al barri de les Bas-
ses de Sant Pere a Sant Just Desvern

Esmena 102
GP Socialistes i Units per Avançar (249)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 70.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.460.9000 (Concertació de places d’escoles bressol a Sant 
Joan Despí )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 70.000,00

Motivació: Concertació de places d’escoles bressol a Sant Joan Despí

Esmena 103
GP Socialistes i Units per Avançar (248)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres d’ampliació del pati de l’IES de Mora 
d’Ebre )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Obres d’ampliació del pati de l’IES de Mora d’Ebre

Esmena 104
GP Socialistes i Units per Avançar (252)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres d’arranjament a l’Escola Sant Sebastià dels 
Pallaresos )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Obres d’arranjament a l’Escola Sant Sebastià dels Pallaresos

Esmena 105
GP Socialistes i Units per Avançar (280)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 25.000,00

Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 25.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’IES Els Roures de Dosrius)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’IES Els Roures de Dosrius 
per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 106
GP Socialistes i Units per Avançar (253)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Arranjament i pintura de l’edifici de l’Escola Vi-
nya del Satret de Sant Esteve Sesrovires )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 15.000,00

Motivació: Arranjament i pintura de l’edifici de l’Escola Vinya del Satret de Sant Esteve Ses-
rovires

Esmena 107
GP Socialistes i Units per Avançar (239)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (Reforçament de l’escola inclusiva )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Augmentar la dotació pressupostària per reforçar l’escola inclusiva

Esmena 108
GP Socialistes i Units per Avançar (241)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (Desplegament del Pacte contra la Segregació Es-
colar )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Dotació per al desplegament del Pacte contra la Segregació Escolar

Esmena 109
GP Socialistes i Units per Avançar (238)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.460.9000 (Per transport escolar als nuclis agregats )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Garantir la gratuïtat del servei de transport escolar als alumnes dels nuclis agregats
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Esmena 110
GP Socialistes i Units per Avançar (242)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta
Concepte EN.EN07.460.0010 (A consells comarcals per transport, menjador i 
serveis escolars)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Recuperació del servei de menjador a l’etapa d’educació secundària i dels ajuts 
associats per garantir la suficiència alimentària

Esmena 111
GP Socialistes i Units per Avançar (246)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.226.9000 (per millorar els recursos i equipaments de l’es-
cola rural )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Augment de la dotació per millorar els equipaments, els recursos i potenciar l’Es-
cola Rural a Catalunya

Esmena 112
GP Socialistes i Units per Avançar (332)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de dos nous Instituts-Escola a la zona 
nord de l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Construcció de dos nous Instituts-Escola a la zona nord de l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 113
GP Socialistes i Units per Avançar (304)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de la segona 
i tercera fase de l’Escola Serra de Marina de Santa Coloma de Gramenet )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de la segona i tercera fase de l’Escola Serra de 
Marina de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 114
GP Socialistes i Units per Avançar (305)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Escola 
Santa Coloma de Santa Coloma de Gramenet )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Escola Santa Coloma de Santa Coloma 
de Gramenet

Esmena 115
GP Socialistes i Units per Avançar (306)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici de les obres de construcció del nou Institut 
Montserrat Miró de Montcada i Reixac )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Inici de les obres de construcció del nou Institut Montserrat Miró de Montcada i 
Reixac

Esmena 116
GP Socialistes i Units per Avançar (308)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Iniciar la construcció de l’Institut-Escola Els Ai-
güerols de Santa Perpètua de Mogoda )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Iniciar la construcció de l’Institut-Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mo-
goda

Esmena 117
GP Socialistes i Units per Avançar (310)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici de la renovació de la instal·lació elèctrica del 
CEE Josep Sol de Santa Coloma de Gramenet)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Inici de la renovació de la instal·lació elèctrica del CEE Josep Sol de Santa Coloma 
de Gramenet

Esmena 118
GP Socialistes i Units per Avançar (311)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de l’Escola Pinyana de Lleida )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Construcció de l’Escola Pinyana de Lleida

Esmena 119
GP Socialistes i Units per Avançar (312)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Execució de les obres de construcció del nou ins-
titut de Miami a Mont-roig del Camp)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Execució de les obres de construcció del nou institut de Miami a Mont-roig del 
Camp
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Esmena 120
GP Socialistes i Units per Avançar (313)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici de les obres d’ampliació del CEIP Joan 
XXIII de Balenyà )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Inici de les obres d’ampliació del CEIP Joan XXIII de Balenyà

Esmena 121
GP Socialistes i Units per Avançar (331)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció d’un nou edifici per a l’institut Jaume 
Botey de l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Construcció d’un nou edifici per a l’institut Jaume Botey de l’Hospitalet de Llo-
bregat

Esmena 122
GP Socialistes i Units per Avançar (335)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Ber-
nat Metge de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Bernat Metge de l’Hospitalet de Llo-
bregat

Esmena 123
GP Socialistes i Units per Avançar (336)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Bus-
quets i Punsets de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Busquets i Punsets de l’Hospitalet de 
Llobregat

Esmena 124
GP Socialistes i Units per Avançar (337)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Mi-
lagros Consarnau de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Milagros Consarnau de l’Hospitalet 
de Llobregat

Esmena 125
GP Socialistes i Units per Avançar (338)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Joa-
quim Ruyra de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Joaquim Ruyra de l’Hospitalet de Llo-
bregat

Esmena 126
GP Socialistes i Units per Avançar (339)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Fre-
deric Mistral de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació integral de l’edifici de l’escola Frederic Mistral de l’Hospitalet de 
Llobregat

Esmena 127
GP Socialistes i Units per Avançar (340)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció d’un gimnàs al pati de l’escola Pau 
Sans de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Construcció d’un gimnàs al pati de l’escola Pau Sans de l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 128
GP Socialistes i Units per Avançar (341)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres RAM i supressió barreres arquitectòniques 
diferents centres escolars de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Obres de reforma, ampliació i millora (RAM) i supressió de barreres arquitectòni-
ques a les escoles Lola Anglada, Ramón y Cajal, Josep Janés, Menéndez Pidal i a l’institut-es-
cola Gornal de L’Hospitalet de Llobregat

Esmena 129
GP Socialistes i Units per Avançar (342)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació de l’edifici i renovació del paviment 
del pati de l’escola Pau Vila de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació de l’edifici i renovació del paviment del pati de l’escola Pau Vila de 
l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 130
GP Socialistes i Units per Avançar (344)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.760.9000 (Redacció del projecte de construcció de noves 
places d’escoles bressol municipals a l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de noves places d’escoles bressol municipals 
a l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 131
GP Socialistes i Units per Avançar (316)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Arranjaments de l’Escola Campderrós i de l’Es-
cola l’Olivera de Vallirana )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Arranjaments de l’Escola Campderrós i de l’Escola l’Olivera de Vallirana

Esmena 132
GP Socialistes i Units per Avançar (329)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres de millora estructura a les escoles Can Pal-
mer, Àngela Roca i Pau Casals de Viladecans )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Obres de millora estructura a les escoles Can Palmer, Àngela Roca i Pau Casals 
de Viladecans
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Esmena 133
GP Socialistes i Units per Avançar (315)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció de la nova Escola 
Montigalà a Badalona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte de construcció de la nova Escola Montigalà a Badalona

Esmena 134
GP Socialistes i Units per Avançar (317)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció d’un nou institut 
de secundària a Sant Joan Despí)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte de construcció d’un nou institut de secundària a Sant Joan Despí 
per eliminar els actuals mòduls prefabricats

Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar (318)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’edifici 
de l’IES de Santa Coloma de Santa Coloma de Gramenet )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’edifici de l’IES de Santa Coloma de Santa 
Coloma de Gramenet per eliminar els actuals mòduls prefabricats

Esmena 136
GP Socialistes i Units per Avançar (319)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’edifici 
de les escoles Joan Salvat Papasseit i Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gra-
menet )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’edifici de les escoles Joan Salvat Papasseit 
i Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 137
GP Socialistes i Units per Avançar (320)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Manteniment del CEIP Santa Maria de Cervelló)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Manteniment del CEIP Santa Maria de Cervelló, amb necessitat de renovar la cale-
facció, els terres, la façana, els col·lectors i elements del sostre

Esmena 138
GP Socialistes i Units per Avançar (321)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte d’ampliació de l’institut de Ti-
ana )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte d’ampliació de l’institut de Tiana amb la incorporació dels estu-
dis de batxillerat

Esmena 139
GP Socialistes i Units per Avançar (322)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres d’adaptació als instituts Escola Pallaresa i 
Lluís Millet de Santa Coloma de Gramenet )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Obres d’adaptació als instituts Escola Pallaresa i Lluís Millet de Santa Coloma de 
Gramenet

Esmena 140
GP Socialistes i Units per Avançar (323)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció d’una nova esco-
la d’adults al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte de construcció d’una nova escola d’adults al barri de Ciutat Meri-
diana de Barcelona

Esmena 141
GP Socialistes i Units per Avançar (324)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció d’un equipament 
esportiu a l’escola Splai a Nou Barris de Barcelona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte de construcció d’un equipament esportiu a l’escola Splai a Nou 
Barris de Barcelona

Esmena 142
GP Socialistes i Units per Avançar (326)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Fascicle onzè
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inversions urgents als centres escolars de Badia 
del Vallès )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inversions urgents als centres escolars de Badia del Vallès (reparació cobertes, reti-
rada d’amiant, estabilitat de talussos, reparació d’esquerdes a les façanes, etc.)

Esmena 143
GP Socialistes i Units per Avançar (328)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció de l’Institut-Es-
cola Mediterrània a Viladecans )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Inici del projecte de construcció de l’Institut-Escola Mediterrània a Viladecans

Esmena 144
GP Socialistes i Units per Avançar (330)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte d’ampliació de l’Escola Co-
lònia Güell de Santa Coloma de Cervelló)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’ampliació de l’Escola Colònia Güell de Santa Coloma de 
Cervelló per eliminar els actuals mòduls prefabricats

Esmena 145
GP Socialistes i Units per Avançar (333)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una nova 
escola a la Plaça Cadí de l’Hospitalet de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una nova escola a la Plaça Cadí de l’Hospi-
talet de Llobregat
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Esmena 146
GP Socialistes i Units per Avançar (334)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una nova 
escola d’educació especial a l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una nova escola d’educació especial a l’Hos-
pitalet de Llobregat

Esmena 147
GP Socialistes i Units per Avançar (343)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN07.460.9000 (Finançament del Pla Educatiu d’Entorn de l’Hos-
pitalet de Llobregat )
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Finançament del Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 148
GP Socialistes i Units per Avançar (298)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici de les obres de reforma i millora integral de 
les instal·lacions del CEIP Estel-Guinardó de Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Inici de les obres de reforma i millora integral de les instal·lacions del CEIP Es-
tel-Guinardó de Barcelona

Esmena 149
GP Socialistes i Units per Avançar (314)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Actualització del projecte de construcció d’un ins-
titut especialitzat en hostaleria, turisme i indústries alimentàries del Baix Llo-
bregat a Sant Feliu)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Actualització del projecte de construcció d’un institut especialitzat en hostaleria, 
turisme i indústries alimentàries del Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat

Esmena 150
GP Socialistes i Units per Avançar (325)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inversió per la rehabilitació i reparació de l’escola 
Martí Pol de Sant Feliu de Llobregat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Inversió per la rehabilitació i reparació de l’escola Martí Pol de Sant Feliu de Llo-
bregat

Esmena 151
GP Socialistes i Units per Avançar (327)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 190.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Reparació de la pista poliesportiva de l’escola 
Perich Valls de Sant Joan Despí )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 190.000,00

Motivació: Reparació de la pista poliesportiva de l’escola Perich Valls de Sant Joan Despí

Esmena 152
GP Socialistes i Units per Avançar (273)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’edifici 
de l’IES de Cervelló)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’edifici de l’IES de Cervelló per eliminar 
els mòduls prefabricats

Esmena 153
GP Socialistes i Units per Avançar (274)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’edifici 
de l’IES de Vilafant)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’edifici de l’IES de Vilafant per eliminar 
els mòduls prefabricats

Esmena 154
GP Socialistes i Units per Avançar (275)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’edifici 
de l’IES Salvador Sunyer de Salt )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’edifici de l’IES Salvador Sunyer de Salt 
per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 155
GP Socialistes i Units per Avançar (276)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte del nou institut a l’entrada 
sud de Girona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte del nou institut a l’entrada sud de Girona

Esmena 156
GP Socialistes i Units per Avançar (277)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’IES Bages Sud a Castellbell i El Vilar)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’IES Bages Sud a Castell-
bell i El Vilar per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 157
GP Socialistes i Units per Avançar (278)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’IES Cardener de Sant Joan de Vilatorrada )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’IES Cardener de Sant Joan 
de Vilatorrada

Esmena 158
GP Socialistes i Units per Avançar (279)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’IES del 
Ter a Manlleu )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’IES del Ter a Manlleu
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Esmena 159
GP Socialistes i Units per Avançar (283)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’IES La 
ribera de Montcada i Reixac )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’IES La ribera de Montcada i Reixac

Esmena 160
GP Socialistes i Units per Avançar (285)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del pavelló 
lleuger pel CEIP Mare de Déu de la Roca de Mont-roig del Camp)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del pavelló lleuger pel CEIP Mare de Déu de 
la Roca de Mont-roig del Camp

Esmena 161
GP Socialistes i Units per Avançar (286)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte per a l’adequació del polies-
portiu del CEIP Segarra de Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte per a l’adequació del poliesportiu del CEIP Segarra de Bar-
celona

Esmena 162
GP Socialistes i Units per Avançar (289)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un edifici 
per a l’escola d’adults de Salt )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un edifici per a l’escola d’adults de Salt

Esmena 163
GP Socialistes i Units per Avançar (290)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Insti-
tut-Escola Trinitat Nova i Antaviana al districte de Nou Barris de Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Institut-Escola Trinitat Nova i Antaviana 
al districte de Nou Barris de Barcelona

Esmena 164
GP Socialistes i Units per Avançar (291)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Insti-
tut-Escola El Til·ler de Barcelona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Institut-Escola El Til·ler de Barcelona

Esmena 165
GP Socialistes i Units per Avançar (292)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Insti-
tut-Escola Cal Maiol de Barcelona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Institut-Escola Cal Maiol de Barcelona
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Esmena 166
GP Socialistes i Units per Avançar (293)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte del nou Institut-Escola al 
barri de Girona Est)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte del nou Institut-Escola al barri de Girona Est

Esmena 167
GP Socialistes i Units per Avançar (294)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un nou 
edifici de l’Institut-Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un nou edifici de l’Institut-Escola Sant Es-
teve de Castellar del Vallès

Esmena 168
GP Socialistes i Units per Avançar (299)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte d’ampliació de l’IES La Ta-
laia de Calafell )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’ampliació de l’IES La Talaia de Calafell

Esmena 169
GP Socialistes i Units per Avançar (300)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del pavelló 
d’ús compartit de l’IES Pla Marcell de Cardedeu )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del pavelló d’ús compartit de l’IES Pla Mar-
cell de Cardedeu

Esmena 170
GP Socialistes i Units per Avançar (301)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció d’uns vestidors a l’IES La Garrotxa 
d’Olot )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’uns vestidors a l’IES La Garrotxa d’Olot

Esmena 171
GP Socialistes i Units per Avançar (302)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Actualització del projecte de construcció del gim-
nàs de l’Escola Francesc Aldea i Pérez de Terrassa )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Actualització del projecte de construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea i 
Pérez de Terrassa

Esmena 172
GP Socialistes i Units per Avançar (303)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del pavelló 
cobert de l’IES Mont Perdut de Terrassa )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del pavelló cobert de l’IES Mont Perdut de 
Terrassa
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Esmena 173
GP Socialistes i Units per Avançar (284)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou IES 
de Cappont de Lleida )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou IES de Cappont de Lleida

Esmena 174
GP Socialistes i Units per Avançar (281)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’IES Cinc Sènies de Mataró)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’IES Cinc Sènies de Mataró 
per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 175
GP Socialistes i Units per Avançar (282)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’IES Sunsi Móra de Canet de Mar)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’IES Sunsi Móra de Canet 
de Mar per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 176
GP Socialistes i Units per Avançar (287)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un nou 
edifici per a l’Escola Oficial d’Idiomes del Garraf a Vilanova i la Geltrú )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un nou edifici per a l’Escola Oficial d’Idio-
mes del Garraf a Vilanova i la Geltrú

Esmena 177
GP Socialistes i Units per Avançar (288)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una Escola 
Oficial d’Idiomes a Gavà )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una Escola Oficial d’Idiomes a Gavà

Esmena 178
GP Socialistes i Units per Avançar (296)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Projecte de reforma integral del CEIP Albert Vi-
ves de la Seu d’Urgell )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte de reforma integral del CEIP Albert Vives de la Seu d’Urgell

Esmena 179
GP Socialistes i Units per Avançar (297)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Arranjament de l’edifici del CEIP Emili Car-
les-Tolrà de Castellar del Vallès )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Arranjament de l’edifici del CEIP Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès
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Esmena 180
GP Socialistes i Units per Avançar (244)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.488.9000 (Concerts educatius. Contracte programa)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 10,00

Motivació: Contractes programa per l’escola concertada

Esmena 181
GP Socialistes i Units per Avançar (243)

Baixa
Concepte EN.EN01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Retirada del fibrociment dels centres educatius)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Retirada del fibrociment dels centres educatius

Esmena 182
GP Socialistes i Units per Avançar (261)

Baixa
Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou 
CEIP Valldaura a Manresa )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou CEIP Valldaura a Manresa

Esmena 183
GP Socialistes i Units per Avançar (262)

Baixa
Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’escola Xoriguer a Centelles)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’escola Xoriguer a Centelles 
per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 184
GP Socialistes i Units per Avançar (263)

Baixa
Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici del CEIP Germanes Bertomeu a Mataró)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici del CEIP Germanes Bertomeu 
a Mataró

Esmena 185
GP Socialistes i Units per Avançar (264)

Baixa
Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una nou 
CEIP a Sentmenat )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una nou CEIP a Sentmenat

Esmena 186
GP Socialistes i Units per Avançar (265)

Baixa
Concepte EN.EN01.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou 
CEIP Fanals d’Aro a Castell-Platja d’Aro)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou CEIP Fanals d’Aro a Castell-Platja 
d’Aro
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Esmena 187
GP Socialistes i Units per Avançar (266)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici del CEIP Les Arrels de Salt)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici del CEIP Les Arrels de Salt per 
eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 188
GP Socialistes i Units per Avançar (269)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou IES 
Bruguers a Gavà )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou IES Bruguers a Gavà

Esmena 189
GP Socialistes i Units per Avançar (272)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’IES 
Vallcarca de Barcelona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’IES Vallcarca de Barcelona

Esmena 190
GP Socialistes i Units per Avançar (268)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 75.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del CEIP 
Sala i Badrinas de Terrassa)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 75.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del CEIP Sala i Badrinas de Terrassa

Esmena 191
GP Socialistes i Units per Avançar (270)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici de l’Institut-Escola de Cabrera de Mar )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici de l’Institut-Escola de Cabrera 
de Mar per eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 192
GP Socialistes i Units per Avançar (271)

Baixa
Concepte EN.EN07.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou edi-
fici del CEIP Norai de Montgat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou edifici del CEIP Norai de Montgat per 
eliminar els mòduls prefabricats

Esmena 193
GP Socialistes i Units per Avançar (245)

Baixa
Concepte EN.EN07.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 1.000.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 457 

Alta
Concepte EN.EN01.460.0008 (Funcionament conservatoris i escoles de música 
o dansa locals)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Increment de la dotació per les escoles de música prioritzant l’aportació a l’organis-
me autònom d’educació musical de Girona, a les escoles de música de la ciutat de Barcelona i 
l’escola Centre de les Arts de l’Hospitalet de Llobregat

Esmena 194
GP Socialistes i Units per Avançar (256)

Baixa
Concepte EN.EN07.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Escola 
30 passos a Barcelona )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Escola 30 passos a Barcelona

Esmena 195
GP Socialistes i Units per Avançar (260)

Baixa
Concepte EN.EN07.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del CEIP La 
Flama a Manresa)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del CEIP La Flama a Manresa

Esmena 196
GP Socialistes i Units per Avançar (251)

Baixa
Concepte EN.EN07.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 1.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte d’aprofitament geotèrmic a 
l’Escola Lola Anglada de Tiana)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’aprofitament geotèrmic a l’Escola Lola Anglada de Tiana
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 197
GP de Catalunya en Comú Podem (10)

Baixa
Concepte EN.EN01.488.0002 (Concerts educatius. Despeses de funcionament i 
altres)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta
Concepte EN.EN01.460.0008 (Funcionament conservatoris i escoles de música 
o dansa locals)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 6.000.000,00

Esmena 198
GP de Catalunya en Comú Podem (4)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici delprojecte de construcció de l’Institut-Esco-
la Mediterrània a Viladecans)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Nova construcció  Institut-Escola Mediterrània de Viladecans

Esmena 199
GP de Catalunya en Comú Podem (5)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció Escola Montigalà 
de Badalona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Nova construcció Escola Montigalà de Badalona
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Esmena 200
GP de Catalunya en Comú Podem (6)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 ( Inici del projecte d’Escola Bernadí Toldrà a Vi-
la-rodona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Nova construcció Escola Bernadí Toldrà a Vila-rodona

Esmena 201
GP de Catalunya en Comú Podem (18)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte d’un hotel-escola a Palafrugell )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Esmena 202
GP de Catalunya en Comú Podem (19)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Inici del projecte de construcció d’un centre edu-
catiu d’estudis de grau mig i superior de la família de la química a Montmeló)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Esmena 203
GP de Catalunya en Comú Podem (13)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.226.9000 (Desplegament de la Llengua de signes catalana 
(LSC))
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 150.000,00
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 204
SP del Partit Popular de Catalunya (56)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Concepte EN.EN01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Concepte EN.EN01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Obres de manteniment i millora als centres edu-
catius públics de Gavà (Baix Llobregat))
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Obres de manteniment i millora als centres educatius públics de Gavà (Baix Llo-
bregat).

Esmena 205
SP del Partit Popular de Catalunya (28)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte EN.EN01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EN.EN01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EN.EN01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de l’Institut Escola de Viladecans 
(Baix Llobregat))
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 7.000.000,00

Motivació: Construcció de l’Institut Escola de Viladecans que posi fi als més d’11 anys en bar-
racots de l’Escola Mediterrània de Viladecans

Esmena 206
SP del Partit Popular de Catalunya (138)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte EN.EN01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció del IES Cappont a la ciutat de Lleida)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.300.000,00

Motivació: Construcció del IES Cappont a la ciutat de Lleida (Segrià).

Esmena 207
SP del Partit Popular de Catalunya (30)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Redacció del projecte constructiu d’un nou centre 
d’educació especial a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redactar el projecte constructiu d’un nou centre d’educació especial a L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 208
SP del Partit Popular de Catalunya (38)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.251.9000 (Increment del Equips d’Atenció Psicopedagògica 
(EAP) als centres educatius de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Increment del Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP) als centres educatius de 
L’Hospitalet de Llobregat

Esmena 209
SP del Partit Popular de Catalunya (40)

Baixa
Concepte EN.EN01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.251.9000 (Increment del Tècnics d’Educació Infantil (TEI) 
als centres educatius de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Increment del Tècnics d’Educació Infantil (TEI) als centres educatius de L’Hospi-
talet de Llobregat.

Esmena 210
SP del Partit Popular de Catalunya (66)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (A l’Ajuntament de Castelldefels pel funcionament 
de l’escola de dansa local)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Augment de les transferències a l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) amb 
motiu del funcionament de l’escola de dansa del municipi.

Esmena 211
SP del Partit Popular de Catalunya (163)

Baixa
Concepte EN.EN01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Millora sostre gimnàs de l’Escola Mitja Costa de 
Montcada i Reixac)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Millora del sostre del gimnàs de l’Escola Mitja Costa de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental).

Esmena 212
SP del Partit Popular de Catalunya (131)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000.000,00

Alta
Concepte EN.EN07.460.0010 (A consells comarcals per transport, menjador i 
serveis escolars)
Programa 4240 (Serveis complementaris a l’educació)
Quantitat: 15.000.000,00

Motivació: Increment (+15M€) de la dotació per a beques de menjador i transport escolar.

Esmena 213
SP del Partit Popular de Catalunya (37)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (Transferència a l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat per a donar compliment al pla d’urgència per la reforma de diversos 
equipaments escolars  )
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 10.000.000,00

Motivació: Transferència a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per a donar 
compliment al pla d’urgència per la reforma de diversos equipaments escolars com l’Escola 
Busquets i Punset.

Esmena 214
SP del Partit Popular de Catalunya (32)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Escola Paco Candel de 
l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Escola Paco Candel de L’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 215
SP del Partit Popular de Catalunya (62)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (Transferència a l’Ajuntament de Castelldelfels pel 
pagament del deute per la construcció del CEIP Josep Guinovart)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Pagament del deute amb l’Ajuntament de Castelldefels per la construcció del CEIP 
Josep Guinovart

Esmena 216
SP del Partit Popular de Catalunya (120)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de l’Institut al municipi de Vilafant)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Construcció de l’Institut al municipi de Vilafant (Alt Empordà) que actualment es 
troba en barracots.

Esmena 217
SP del Partit Popular de Catalunya (31)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Escola Ernest Lluch de 
l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Escola Ernest Lluch de L’Hospitalet de Llobregat.
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Esmena 218
SP del Partit Popular de Catalunya (39)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció d’una nova escola bressol al barri de 
Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Construcció d’una nova escola bressol al barri de Bellvitge de L’Hospitalet de Llo-
bregat.

Esmena 219
SP del Partit Popular de Catalunya (78)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de l’Escola Badalona Port a Badalo-
na)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Construcció de l’Escola Badalona Port al municipi de Badalona (Barcelonès).

Esmena 220
SP del Partit Popular de Catalunya (79)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció edifici Escola Montigalà a Badalona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Construcció d’un nou edifici per l’Escola Montigalà al municipi de Badalona (Bar-
celonès) pendent des del 2010.

Esmena 221
SP del Partit Popular de Catalunya (80)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció edifici Escola Ventós Mir a Badalo-
na)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Construcció d’un nou edifici per l’Escola Ventós Mir al municipi de Badalona (Bar-
celonès).

Esmena 222
SP del Partit Popular de Catalunya (33)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Escola Milagros Consarnau 
de l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Escola Milagros Consarnau de L’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 223
SP del Partit Popular de Catalunya (34)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Escola Pep Ventura de 
l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Escola Pep Ventura de L’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 224
SP del Partit Popular de Catalunya (35)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Institut-Escola Pere Lliscart  
de l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Institut-Escola Pere Lliscart de L’Hospitalet de Llobregat.
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Esmena 225
SP del Partit Popular de Catalunya (36)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Eliminació barracots Institut-Escola Jaume Botey 
de l’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Eliminació barracots Institut-Escola Jaume Botey de L’Hospitalet de Llobregat.

Esmena 226
SP del Partit Popular de Catalunya (119)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Construcció de l’Escola Carme Guasch al muni-
cipi de Figueres)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Construcció de l’Escola Carme Guasch al municipi de Figueres (Alt Empordà) que 
actualment es troba en barracots.

Esmena 227
SP del Partit Popular de Catalunya (81)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Projecte executiu i inici rehabilitació de l’antic 
edifici de l’Escola Lola Anglada a Badalona)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte executiu i inici obres de rehabilitació de l’antic edifici de 
l’Escola Lola Anglada per ubicar el nou IES La Riera al municipi de Badalona (Barcelonès).

Esmena 228
SP del Partit Popular de Catalunya (147)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Projecte constructiu i inici de les obres del nou 
edifici del CEIP l’Àlber al municipi d’Albesa)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres del nou edifici del CEIP l’Àl-
ber al municipi d’Albesa (la Noguera).

Esmena 229
SP del Partit Popular de Catalunya (83)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Rehabilitació i millora de l’edifici de l’Escola Mi-
quel Martí i Pol de Sant Feliu de Llobregat)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Obres de rehabilitació i millora de l’edifici de l’Escola Miquel Martí i Pol de Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Esmena 230
SP del Partit Popular de Catalunya (156)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte EN.EN01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Projecte constructiu nou IES a Roda de Berà)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu d’un nou IES al municipi de Roda de Berà (Tar-
ragonès).

Esmena 231
SP del Partit Popular de Catalunya (67)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (A l’Ajuntament de Castelldefels pel funcionament 
de les llars d’infants municipals)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Augment de les transferències a l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) amb 
motiu del funcionament de les llars d’infants municipals.

Esmena 232
SP del Partit Popular de Catalunya (149)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (A l’Ajuntament de Mollerusa del deute pel fun-
cionament de l’escola de música)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Pagament del deute pendent amb l’Ajuntament de Mollerusa amb motiu de les des-
peses de funcionament de l’Escola de Música.

Esmena 233
SP del Partit Popular de Catalunya (125)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.460.9000 (A l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel fun-
cionament escoles municipals)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Incrementar l’aportació del Departament d’Educació a l’Ajuntament de Calonge i 
Sant Antoni pel funcionament centres educatius locals.

Esmena 234
SP del Partit Popular de Catalunya (57)

Baixa
Concepte EN.EN01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte EN.EN01.610.9000 (Projecte constructiu Escola Oficila d’Idiomes al 
municipi de Gavà)
Programa 4210 (Educació general)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) al muni-
cipi de Gavà (Baix Llobregat).

SALUT (SA)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 235
GP de Ciutadans (75)

Baixa
Concepte SA.SA01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 175.866,42

Concepte SA.SA01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 192.928,97

Concepte SA.SA01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 72.539,88

Concepte SA.SA01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 202.262,42

Concepte SA.SA01.212.0003 (Manteniment d’aplicacions informàtiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.102,57

Concepte SA.SA01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 18.750,00

Concepte SA.SA01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.500,00

Concepte SA.SA01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 142.500,00

Concepte SA.SA01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.250,00

Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 28.125,00
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Concepte SA.SA01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 88.500,00

Concepte SA.SA01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 37.500,00

Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 294.218,25

Concepte SA.SA01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 210.450,89

Concepte SA.SA01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 21.635,12

Concepte SA.SA01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 23.985,88

Concepte SA.SA01.212.0003 (Manteniment d’aplicacions informàtiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 108.557,75

Concepte SA.SA01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 32.250,00

Concepte SA.SA01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 581.587,50

Concepte SA.SA01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 33.750,00

Concepte SA.SA01.226.0010 (Premis)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 8.000,00

Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 148.500,00

Concepte SA.SA01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 30.700,16

Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 2.796.686,72

Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 819.190,26
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Concepte SA.SA01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 769.366,74

Concepte SA.SA01.490.0001 (A l’exterior)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 2.488.268,48

Concepte SA.SA01.490.0002 (Participació a Organismes Internacionals i altres-
quotes)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 3.750,00

Concepte SA.SA13.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.250,00

Concepte SA.SA13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 750,00

Concepte SA.SA13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 51.000,00

Concepte SA.SA13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.SA13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA14.227.9000 (A la creació d’un Fons per a garantir la història 
clínica compartida, la recepta electrònica, la interoperabilitat i la interconnexió)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 9.419.973,01

Esmena 236
GP de Ciutadans (77)

Baixa
Concepte SA.SA14.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 152.954,48

Concepte SA.SA14.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 262,50

Concepte SA.SA14.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 97.218,76

Concepte SA.SA14.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 130.841,89
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Concepte SA.SA14.223.0001 (Transports)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 12.452,93

Concepte SA.SA14.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 15.660,75

Concepte SA.SA14.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 9.450,00

Concepte SA.SA14.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 322.500,00

Concepte SA.SA14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 199.288,50

Concepte SA.SA14.226.0010 (Premis)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 525,00

Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 9.099.498,74

Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 926.272,73

Concepte SA.SA14.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 30.000,00

Concepte SA.SA14.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 9.000,00

Concepte SA.SA14.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 143.315,48

Concepte SA.SA16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.SA16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 105.000,00

Concepte SA.SA16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 769.428,75
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Concepte SA.SA16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 225.000,00

Concepte SA.SA17.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.125,00

Concepte SA.SA17.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 33.750,00

Concepte SA.SA17.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 3.750,00

Concepte SA.SA17.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 3.750,00

Concepte SA.SA17.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 51.686,25

Concepte SA.SA17.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 588.798,98

Concepte SA.SA17.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 633.492,77

Concepte SA.SA17.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 65.727,66

Concepte SA.SA17.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 137.500,00

Concepte SA.SA17.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 162.000,00

Concepte SA.SA17.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres 
entitats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 934.740,23

Concepte SA.SA18.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.875,00

Concepte SA.SA18.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 4.500,00
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Concepte SA.SA18.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 3.000,00

Concepte SA.SA18.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.SA18.226.0010 (Premis)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 250,00

Concepte SA.SA18.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 150.000,00

Concepte SA.SA18.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 25.000,00

Concepte SA.SA18.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 14.250,00

Concepte SA.SA19.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 375,00

Concepte SA.SA19.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.500,00

Concepte SA.SA19.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.SA19.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.SA19.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 165.000,00

Concepte SA.SA19.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.SA19.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 105.000,00

Concepte SA.SA19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 18.750,00

Concepte SA.5100.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.353,18
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Concepte SA.5100.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 37.593,80

Concepte SA.5100.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 973.761,13

Concepte SA.5100.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.087,50

Concepte SA.5100.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.218,34

Concepte SA.5100.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 21.187,50

Concepte SA.5100.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 83.250,00

Concepte SA.5100.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 565.991,40

Concepte SA.5100.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 377.349,63

Concepte SA.5100.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 14.400,00

Concepte SA.5100.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 215.895,00

Concepte SA.5100.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.338.226,10

Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.959.210,72

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.891.835,34

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 16.830.311,30

Concepte SA.5100.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.875.566,81
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Concepte SA.5100.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.855.813,97

Concepte SA.5100.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 181.029,80

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 206.250,00

Concepte SA.5200.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.969.500,00

Concepte SA.5200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 46.500,00

Concepte SA.5200.226.0010 (Premis)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.250,00

Concepte SA.5200.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte SA.5200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.469.711,91

Concepte SA.5200.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.861.000,00

Concepte SA.5200.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 966.708,00

Concepte SA.5200.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 70.616,13

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 46.500,00

Concepte SA.5200.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 384.819,02

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 11.250,00

Concepte SA.5200.223.0001 (Transports)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 952.500,00
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Concepte SA.5200.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 76.500,00

Concepte SA.5200.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 30.000,00

Concepte SA.5200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.634.987,19

Concepte SA.5200.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 150.000,00

Concepte SA.5200.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 8.654.396,73

Concepte SA.5200.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 658.251,16

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 450.000,00

Concepte SA.5200.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 382.500,00

Concepte SA.5200.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 300.000,00

Concepte SA.5200.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 78.000,00

Concepte SA.5200.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 315.750,00

Concepte SA.5200.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 6.727.345,82

Concepte SA.5200.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 524.068,82

Concepte SA.5200.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 225.000,00

Concepte SA.6600.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 47.750,13
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Concepte SA.6600.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 63.750,00

Concepte SA.6600.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 673.875,00

Concepte SA.6600.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 157.425,90

Concepte SA.6600.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 149.773,23

Concepte SA.6600.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 36.375,00

Concepte SA.6620.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 80.349,79

Concepte SA.6620.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 34.027,29

Concepte SA.6620.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 134.519,01

Concepte SA.6620.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 137.635,99

Concepte SA.6630.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 471.876,20

Concepte SA.6630.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 58.008,63

Concepte SA.6630.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 47.441,61

Concepte SA.6630.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 12.078,71

Concepte SA.6630.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 177.267,96

Concepte SA.6630.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 118.345,03
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Concepte SA.6640.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.223.206,46

Concepte SA.6640.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 38.291,34

Concepte SA.6670.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 52.610,95

Concepte SA.6670.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 353.779,78

Concepte SA.6680.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 55.685,88

Concepte SA.6680.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 618.200,27

Concepte SA.6680.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 85.434,72

Concepte SA.6680.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 210.900,00

Concepte SA.6750.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 42.796,53

Concepte SA.6750.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 58.544,23

Concepte SA.6750.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 33.750,00

Concepte SA.7545.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 45.168,43

Concepte SA.7545.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.7545.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.038.480,56
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Concepte SA.7545.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 90.000,00

Concepte SA.6650.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 54.469,34

Concepte SA.6650.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 30.071,08

Concepte SA.6650.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 627.557,63

Concepte SA.6650.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 503.090,01

Concepte SA.6650.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 645.777,40

Concepte SA.6650.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 60.000,00

Concepte SA.7235.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 54.675,72

Concepte SA.7670.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 10.604,24

Concepte SA.8855.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 46.750,00

Concepte SA.8855.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 29.279,59

Concepte SA.8855.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 246.898,33

Concepte SA.8855.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 25.250,90

Concepte SA.8855.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 22.156,81
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Concepte SA.6950.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 58.926,34

Concepte SA.6950.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 6.265,63

Concepte SA.6950.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 108.801,34

Concepte SA.6950.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.460,73

Concepte SA.6950.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 67.279,05

Concepte SA.6950.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 543.017,30

Concepte SA.6950.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.698.483,36

Concepte SA.6950.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 84.793,98

Concepte SA.6950.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 26.719,82

Concepte SA.6960.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 59.593,39

Concepte SA.6960.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.654,53

Concepte SA.6960.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 73.425,04

Concepte SA.6960.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 26.819,72

Concepte SA.6960.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 97.912,43

Concepte SA.6960.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 37.500,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per a convertir l’atenció 
primària en l’eix del sistema sanitari i per a revertir retallades)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 100.515.060,04

Esmena 237
GP de Ciutadans (91)

Baixa
Concepte SA.5200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 36.802.232,15

Concepte SA.6970.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 94.789,80

Concepte SA.6970.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750,00

Concepte SA.6970.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750,00

Concepte SA.6970.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.6970.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 52.189,98

Concepte SA.6970.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.500,00

Concepte SA.6970.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.648,80

Concepte SA.6970.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.500,00

Concepte SA.6980.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 63.452,53

Concepte SA.6980.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 5.409,75

Concepte SA.6980.223.0001 (Transports)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 28.688,25
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Concepte SA.6980.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 10.608,75

Concepte SA.6980.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 5.255.860,13

Concepte SA.6980.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 15.703,25

Concepte SA.6980.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 83.862,75

Concepte SA.6990.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 58.446,63

Concepte SA.6990.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 57.972,71

Concepte SA.6990.223.0001 (Transports)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 40.060,20

Concepte SA.6990.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.600,00

Concepte SA.6990.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.270.225,19

Concepte SA.6990.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 46.993,27

Concepte SA.7000.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 56.318,85

Concepte SA.7000.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 30.547,72

Concepte SA.7000.223.0001 (Transports)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 57.520,50

Concepte SA.7000.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 5.601,73
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Concepte SA.7000.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 816.900,03

Concepte SA.7000.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 7.215,47

Concepte SA.7000.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 438.119,41

Concepte SA.7010.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 53.709,29

Concepte SA.7010.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 13.896,78

Concepte SA.7010.223.0001 (Transports)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 38.043,54

Concepte SA.7010.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 54.969,36

Concepte SA.7010.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 105.312,54

Concepte SA.7030.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 47.165,25

Concepte SA.7030.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 5.727,39

Concepte SA.7030.223.0001 (Transports)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 249.075,14

Concepte SA.7030.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 24.366,97

Concepte SA.7030.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 200.588,37

Concepte SA.7030.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.128,88

Fascicle dotzè
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Concepte SA.7030.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 21.122,66

Concepte SA.7040.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 54.000,00

Concepte SA.7040.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 11.792,81

Concepte SA.7040.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.665.044,24

Concepte SA.7040.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 111.644,70

Concepte SA.7040.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 48.636,91

Concepte SA.7240.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 57.183,59

Concepte SA.7240.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 15.768,11

Concepte SA.7240.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 19.672,45

Concepte SA.7240.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 7.055,36

Concepte SA.7240.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 75.650,37

Concepte SA.7240.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 972.492,96

Concepte SA.7240.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 474.591,95

Concepte SA.7240.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 38.500,00

Concepte SA.7240.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 5.243,65
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Concepte SA.7475.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 53.199,82

Concepte SA.7475.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.7475.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 5.873,25

Concepte SA.7475.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 54.600,00

Concepte SA.7475.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 12.281,91

Concepte SA.7475.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 165.750,77

Concepte SA.7475.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 11.250,00

Concepte SA.7540.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 132.000,00

Concepte SA.7540.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 6.458,83

Concepte SA.7785.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 66.207,50

Concepte SA.7785.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 18.644,39

Concepte SA.7785.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 41.120,93

Concepte SA.7785.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 51.751,25

Concepte SA.7785.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 76.130,66

Concepte SA.7785.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 9.000,00
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Concepte SA.7785.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 42.035,40

Concepte SA.7785.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.785.798,66

Concepte SA.7785.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 39.129,89

Concepte SA.7785.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.163,41

Concepte SA.7785.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 120.396,02

Concepte SA.7920.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 13.282,50

Concepte SA.7920.226.0010 (Premis)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.7920.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 12.853,85

Concepte SA.7920.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 133.423,11

Concepte SA.7920.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 123.962,27

Concepte SA.7920.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.358,49

Concepte SA.8875.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.842,00

Concepte SA.8875.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 66.773,65

Concepte SA.8875.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 41,25
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Concepte SA.9860.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 69.663,51

Concepte SA.9860.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 155.963,20

Concepte SA.9860.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 656.597,67

Concepte SA.9860.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 307.755,29

Concepte SA.9860.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 740.682,35

Concepte SA.9860.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.301.809,50

Concepte SA.9860.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 111.300,74

Concepte SA.7135.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 43.901,97

Concepte SA.7135.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 7.747,19

Concepte SA.7135.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 45.721,73

Concepte SA.7135.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 2.019.383,96

Concepte SA.7135.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 307.607,02

Concepte SA.7145.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 103.190,69

Concepte SA.7145.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 7.826,27
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Concepte SA.7145.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.613.209,10

Concepte SA.7145.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 583.238,37

Concepte SA.6750.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 42.796,53

Concepte SA.6750.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.125,00

Concepte SA.6750.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.6750.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 87.816,34

Concepte SA.6750.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 33.750,00

Concepte SA.7175.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 40.000,00

Concepte SA.7175.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 15.000,00

Concepte SA.7175.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 33.750,00

Concepte SA.7175.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 60.000,00

Concepte SA.7175.226.0010 (Premis)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.250,00

Concepte SA.7175.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 250.875,00

Concepte SA.7175.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 86.250,00

Concepte SA.7175.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 117.000,00
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Concepte SA.7185.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 37.500,00

Concepte SA.7185.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 75.000,00

Concepte SA.7185.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 3.000,00

Concepte SA.7185.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 27.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA14.227.9000 (A la creació d’un Fons destinat a un Pla de xoc per 
a eliminar les llistes d’espera assistencials, diagnòstiques i quirúrgiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 69.813.892,36

Esmena 238
GP de Ciutadans (118)

Baixa
Concepte SA.7185.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 510.000,00

Concepte SA.7185.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 44.812,50

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per a disminuir el sedenta-
risme a la població general i en especial la població vulnerable i la jove)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 554.812,50

Esmena 239
GP de Ciutadans (116)

Baixa
Concepte SA.8270.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 67.178,57

Concepte SA.8270.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 12.000,00

Concepte SA.8270.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 9.300,00
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Concepte SA.8270.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 55.311,43

Concepte SA.8270.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 279.450,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per als pacients afectats 
d’implant coclear)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 423.240,00

Esmena 240
GP de Ciutadans (117)

Baixa
Concepte SA.8270.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 970.609,49

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per disminuir l’obesitat in-
fantil )
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 970.609,49

Esmena 241
GP de Ciutadans (111)

Baixa
Concepte SA.8290.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 45.800,00

Concepte SA.8290.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 7.500,00

Concepte SA.8290.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 41.250,00

Concepte SA.8290.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 150.000,00

Concepte SA.8290.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 41.250,00

Concepte SA.8290.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 11.250,00
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Concepte SA.8290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 127.500,00

Concepte SA.8300.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 354.635,90

Concepte SA.8330.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 45.988,30

Concepte SA.8330.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 19.200,00

Concepte SA.8330.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 40.239,75

Concepte SA.8330.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 37.500,00

Concepte SA.8360.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 3.303,77

Concepte SA.8360.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 124.584,05

Concepte SA.8360.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 16.695,53

Concepte SA.8360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 22.496,25

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per als pacients afectats 
d’Alzeimer)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 1.089.193,55

Esmena 242
GP de Ciutadans (112)

Baixa
Concepte SA.8300.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 998.378,01
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per als pacients afectats 
d’ELA)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 998.378,01

Esmena 243
GP de Ciutadans (113)

Baixa
Concepte SA.8300.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 998.378,01

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per als pacients afectats 
d’Esclerosi Múltiple)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 998.378,01

Esmena 244
GP de Ciutadans (115)

Baixa
Concepte SA.8300.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 998.378,01

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per als pacients afectats 
de VIH)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 998.378,01

Esmena 245
GP de Ciutadans (110)

Baixa
Concepte SA.8820.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 89.409,40

Concepte SA.8840.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.949,09

Concepte SA.8840.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 4.640,53

Concepte SA.8840.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 385.318,96
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Concepte SA.8840.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 98.202,38

Concepte SA.8990.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 57.500,03

Concepte SA.8990.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 126.780,97

Concepte SA.8990.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 12.290,74

Concepte SA.8990.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 234.085,19

Concepte SA.8990.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 11.028,95

Concepte SA.8990.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 73.962,48

Concepte SA.8990.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 14.132,30

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons pels pacients afectats de 
síndrome alcohòlica fetal)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 1.109.301,02

Esmena 246
GP de Ciutadans (109)

Baixa
Concepte SA.8990.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.188.875,51

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons pels pacients afectats per 
la talidomida)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 1.188.875,51
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Esmena 247
GP de Ciutadans (105)

Baixa
Concepte SA.8990.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 96.576,01

Concepte SA.9406.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 82.397,28

Concepte SA.9406.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 9.714,26

Concepte SA.9406.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 56.513,50

Concepte SA.9406.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 448.603,70

Concepte SA.9406.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 115.464,99

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per al diagnòstic ràpid del 
càncer)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 809.269,74

Esmena 248
GP de Ciutadans (108)

Baixa
Concepte SA.9406.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.588.271,54

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA16.227.9000 (A la creació d’un Fons per fer efectiu el dret de 
les dones lesbianes a accedir a tècniques de reproducció assistida a càrrec de la 
sanitat pública)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 1.588.271,54
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ; GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA

Esmena 249
GP Republicà; GP de Junts per Catalunya (3)

Baixa
Concepte SA.SA18.443.8360 (Al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 2.189.014,00

Alta
Concepte SA.SA18.443.8300 (A la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica 
deBellvitge (IDIBELL))
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 2.189.014,00

Motivació: Atès què, posteriorment a la formalització de la fusió, s’ha aprovat per Govern i 
s’ha presentat al Parlament el Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, es proposa la presentació d’una esmena en el tràmit parlamentari per tal d’adequar aquest 
Projecte de pressupostos a la realitat jurídica i institucional derivada de la fusió de les entitats 
CMRB (Entitat 8360) i IDIBELL (entitat 8300).

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA; GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ

Esmena 250
GP de Junts per Catalunya; GP Republicà (2)

Baixa
Concepte SA.5100.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Alta
Concepte SA.5100.611.6390 (Aportacions Infraestructures GC, SAU per inver-
sions en infra. per compte de la GC o de les seves ent)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Es proposa aquesta esmena de crèdit per tal de dotar dels fons necessaris per a dur 
a terme els treballs preparatoris i el projecte del Nou Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 251
GP Socialistes i Units per Avançar (113)

Baixa
Concepte SA.SA01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte del nou Hospital Josep Trueta de Girona )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Projecte del nou Hospital Josep Trueta de Girona

Esmena 252
GP Socialistes i Units per Avançar (111)

Baixa
Concepte SA.SA19.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 200.000,00

Concepte SA.SA01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte SA.SA01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte SA.SA01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Finalització de totes les fases pendents de les obres 
de l’Hospital del Mar de Barcelona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Finalització de totes les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar de Bar-
celona

Esmena 253
GP Socialistes i Units per Avançar (115)

Baixa
Concepte SA.SA16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 10.000,00

Concepte SA.SA01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte d’ampliació de les urgències de l’Hospital 
Sant Jaume de Calella - Pineda de Mar )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte d’ampliació de les urgències de l’Hospital Sant Jaume de Calella - Pineda 
de Mar

Esmena 254
GP Socialistes i Units per Avançar (109)

Baixa
Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00

Concepte SA.SA16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte d’ampliació i adequació del servei d’ur-
gències de l’Hospital Moisès Broggi)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Projecte d’ampliació i adequació del servei d’urgències de l’Hospital Moisès Broggi

Esmena 255
GP Socialistes i Units per Avançar (112)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.442.9000 (Recuperació dels nivells de transferències als con-
sorcis sanitaris )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 6.000.000,00

Motivació: Recuperació dels nivells de transferències als consorcis sanitaris
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Esmena 256
GP Socialistes i Units per Avançar (345)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Inversions a l’hospital de Mataró)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Inversions a l’hospital de Mataró

Esmena 257
GP Socialistes i Units per Avançar (137)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’Hospital 
de dia de salut mental per a adolescents a Santa Coloma de Gramenet )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’Hospital de dia de salut mental per a ado-
lescents a Santa Coloma de Gramenet

Esmena 258
GP Socialistes i Units per Avançar (138)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció del nou equipament sociosanitari de 
Tàrrega)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció del nou equipament sociosanitari de Tàrrega

Esmena 259
GP Socialistes i Units per Avançar (126)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un nou CAP a Mora d’Ebre (pro-
jecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció d’un nou CAP a Mora d’Ebre (projecte)

Esmena 260
GP Socialistes i Units per Avançar (127)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un CUAP a Premià de Mar (projec-
te))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció d’un CUAP a Premià de Mar (projecte)

Esmena 261
GP Socialistes i Units per Avançar (128)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Nou CAP de Balaguer (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Nou CAP de Balaguer (projecte)

Esmena 262
GP Socialistes i Units per Avançar (130)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un nou CUAP al centre de Montca-
da i Reixac (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció d’un nou CUAP al centre de Montcada i Reixac (projecte)
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Esmena 263
GP Socialistes i Units per Avançar (131)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Ampliació del CAP Sud de Terrassa )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Ampliació del CAP Sud de Terrassa

Esmena 264
GP Socialistes i Units per Avançar (139)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment del nou centre de salut mental de Gràcia a Barcelona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament del nou centre de salut mental 
de Gràcia a Barcelona

Esmena 265
GP Socialistes i Units per Avançar (140)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP del Parc i La Llacuna de Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP del Parc i 
La Llacuna de Barcelona

Esmena 266
GP Socialistes i Units per Avançar (141)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP Barceloneta de Barcelona )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Barceloneta 
de Barcelona

Esmena 267
GP Socialistes i Units per Avançar (142)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP Casc Antic/Rec Comtal de Barcelona )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Casc Antic/
Rec Comtal de Barcelona

Esmena 268
GP Socialistes i Units per Avançar (143)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP Fort Pienc de Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Fort Pienc 
de Barcelona

Esmena 269
GP Socialistes i Units per Avançar (108)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció del nou 
CUAP de Sant Just Desvern)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció del nou CUAP de Sant Just Desvern

Esmena 270
GP Socialistes i Units per Avançar (107)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte del nou CAP de Santa Mar-
garida i els Monjos)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte del nou CAP de Santa Margarida i els Monjos

Esmena 271
GP Socialistes i Units per Avançar (114)

Baixa
Concepte SA.SA13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Estudi per la construcció d’un Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) a la zona del Baix Vallès a Palau-solità i Plegamans)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Estudi per la construcció d’un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a la 
zona del Baix Vallès (àrea Riera de Caldes) a Palau-solità i Plegamans

Esmena 272
GP Socialistes i Units per Avançar (123)

Baixa
Concepte SA.SA14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció del CAP Sant Crist de Badalona (pro-
jecte))
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció del CAP Sant Crist de Badalona (projecte)
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Esmena 273
GP Socialistes i Units per Avançar (106)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un heliport a Mora d’Ebre per tras-
lladar pacients a hospitals de referència (projecte) )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’un heliport a Mora d’Ebre per traslladar pacients a hospitals de re-
ferència (projecte)

Esmena 274
GP Socialistes i Units per Avançar (120)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Ampliació del CAP Lluís Millet d’Esplugues de 
Llobregat (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Ampliació del CAP Lluís Millet d’Esplugues de Llobregat (projecte)

Esmena 275
GP Socialistes i Units per Avançar (121)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un segon CAP a Olesa de Montser-
rat (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció d’un segon CAP a Olesa de Montserrat (projecte)

Esmena 276
GP Socialistes i Units per Avançar (122)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció del 3er CAP al barri de Can Clota o 
Montesa d’Esplugues de Llobregat (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció del 3er CAP al barri de Can Clota o Montesa d’Esplugues de Llobre-
gat (projecte)

Esmena 277
GP Socialistes i Units per Avançar (124)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte de construcció d’un CUAP a Masquefa)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte de construcció d’un CUAP a Masquefa

Esmena 278
GP Socialistes i Units per Avançar (125)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Nou CAP a La Llagosta (projecte))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Nou CAP a La Llagosta (projecte)

Esmena 279
GP Socialistes i Units per Avançar (132)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Inici de les obres d’ampliació del CAP Nord de 
Terrassa )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Inici de les obres d’ampliació del CAP Nord de Terrassa
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Esmena 280
GP Socialistes i Units per Avançar (133)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un nou 
CAP a Santa Coloma de Farners )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un nou CAP a Santa Coloma de Farners

Esmena 281
GP Socialistes i Units per Avançar (134)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un nou 
CAP al barri de Sant Miquel d’Olot )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un nou CAP al barri de Sant Miquel d’Olot

Esmena 282
GP Socialistes i Units per Avançar (135)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte d’ampliació i reforma del 
CAP de Montilivi de Girona )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’ampliació i reforma del CAP de Montilivi de Girona

Esmena 283
GP Socialistes i Units per Avançar (136)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 508

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un CAP a 
Tiana )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un CAP a Tiana

Esmena 284
GP Socialistes i Units per Avançar (101)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Recuperació i actualització dels serveis d’atenció 
primària i especialitzada. Permetre recuperar les mancances en serveis i profes-
sionals)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació i actualització dels serveis d’atenció primària i especialitzada. Perme-
tre recuperar les mancances en serveis i professionals, prioritàriament la baixes de pediatria a 
l’ABS de Salt, la recuperació de serveis del CAP de Tailaià (Girona), la substitució de baixes 
en salut mental a Santa Coloma de Gramenet, l’ampliació de places del centre de rehabilitació 
i hospital de dia de salut mental de Santa Coloma de Gramenet.

Esmena 285
GP Socialistes i Units per Avançar (102)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Recuperació i actualització dels serveis d’atenció 
primària i especialitzada. Permetre recuperar les mancances en serveis i profes-
sionals)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació i actualització dels serveis d’atenció primària i especialitzada. Recu-
perar les mancances en serveis i professionals, prioritàriament la reobertura del servei d’aten-
ció continuada i d’urgències del CAP de Santa Perpètua de Mogoda, urgències nocturnes i el 
servei de ginecologia i pediatria de caps de setmana al CAP de Castellà del Vallès, ampliació 
d’horaris al CAP de Palau-solità i Plegamans, incorporació d’un pediatra al CAP de Cabrils i 
millora del servei de pediatria a Masquefa.
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Esmena 286
GP Socialistes i Units per Avançar (346)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Millores a l’Hospital comarcal del Vendrell )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Millores a l’Hospital comarcal del Vendrell (ampliació del servei d’urgències, de 
llits d’hospitalització i d’hospital de dia i ampliació de l’aparcament)

Esmena 287
GP Socialistes i Units per Avançar (105)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (pro-
jecte))
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (projecte)

Esmena 288
GP Socialistes i Units per Avançar (116)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Inici de les obres d’ampliació de l’Hospital Comar-
cal Sant Joan de Déu de Martorell )
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Inici de les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal Sant Joan de Déu de Martorell
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Esmena 289
GP Socialistes i Units per Avançar (117)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.660.9000 (Redacció del projecte per a la construcció del 3r 
CAP de Castelldefels )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte per a la construcció del 3r CAP de Castelldefels

Esmena 290
GP Socialistes i Units per Avançar (118)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte de construcció del CAP 3 a Gavà)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte de construcció del CAP 3 a Gavà

Esmena 291
GP Socialistes i Units per Avançar (119)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Ampliació del CAP de Sant Just Desvern (projec-
te) )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Ampliació del CAP de Sant Just Desvern (projecte)
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Esmena 292
GP Socialistes i Units per Avançar (144)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP Raval Nord de Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Raval Nord 
de Barcelona

Esmena 293
GP Socialistes i Units per Avançar (145)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte de construcció de l’equipa-
ment de salut del CAP Vila Olímpica de Barcelona )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció de l’equipament de salut del CAP Vila Olím-
pica de Barcelona

Esmena 294
GP Socialistes i Units per Avançar (146)

Baixa
Concepte SA.SA14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte d’ampliació de l’equipament 
de salut del CAP La Sagrera de Barcelona )
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’ampliació de l’equipament de salut del CAP La Sagrera de 
Barcelona
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Esmena 295
GP Socialistes i Units per Avançar (129)

Baixa
Concepte SA.SA16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.226.9000 (Pla de xoc per reduir les llistes d’espera)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 20.000.000,00

Motivació: Pla de xoc per reduir les llistes d’espera

Esmena 296
GP Socialistes i Units per Avançar (103)

Baixa
Concepte SA.SA16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Recuperació i actualització dels serveis d’atenció 
primària i especialitzada. Permetre recuperar les mancances en serveis i profes-
sionals)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació i actualització dels serveis d’atenció primària i especialitzada. Perme-
tre recuperar les mancances en serveis i professionals, prioritàriament per cobrir les especia-
litats de dermatologia, endocrinologia i traumatologia al CUAP El Serral de Sant Vicenç dels 
Horts, dos pediatres de cap de setmana al CAP d’Esparreguera, el servei d’urgències continua-
da al CAP de Gavà, la reobertura del dispensari del barri de Gavà Mar a Gavà.

Esmena 297
GP Socialistes i Units per Avançar (104)

Baixa
Concepte SA.SA16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Recuperació i actualització dels serveis d’atenció 
primària i especialitzada. Permetre recuperar les mancances en serveis i profes-
sionals)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació i actualització dels serveis d’atenció primària i especialitzada. Perme-
tre recuperar les mancances en serveis i professionals, prioritàriament la reobertura del centre 
d’urgències d’atenció primària del CAP la Guineueta de Nou Barris, del CAP La Pau a Sant 
Martí, del CAP Numància i del CAP Doctor Carles Ribes a Sants i del CAP Rio de Janeiro del 
barri del Verdum a Nou Barris de Barcelona.

Esmena 298
GP Socialistes i Units per Avançar (110)

Baixa
Concepte SA.SA16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Redacció del projecte bàsic i executiu per a la 
construcció del nou Hospital Comarcal a Vilanova i La Geltrú)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció del nou Hospital Comar-
cal a Vilanova i La Geltrú

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 299
GP de Catalunya en Comú Podem (12)

Baixa
Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte SA.SA01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 50.000,00

Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte SA.SA01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.SA01.227.9000 (Desplegament de la Llengua de signes catalana 
(LSC))
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Esmena 300
GP de Catalunya en Comú Podem (1)

Baixa
Concepte SA.5100.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Alta
Concepte SA.5100.611.6390 (Aportacions Infraestructures GC, SAU per inver-
sions en infra. per compte de la GC o de les seves ent)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Treballs preparatoris i projecte del nou Hospital Doctor Josep Trueta de Girona

Esmena 301
GP de Catalunya en Comú Podem (11)

Baixa
Concepte SA.5200.221.0005 (Productes farmacèutics i analítiques)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 500.000,00

Alta
Concepte SA.5200.640.0001 (Inversions en mobiliari i estris per compte propi)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Reforçar atenció sanitària a l’hospital comarcal de El Vendrell

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 302
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(25)

Baixa
Concepte SA.SA01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 44.647,32

Concepte SA.SA01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 273.826,08

Concepte SA.5100.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 70.092,74
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Concepte SA.6970.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100,00

Concepte SA.SA13.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250,00

Concepte SA.5100.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 361,25

Concepte SA.SA01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.375,00

Concepte SA.5100.748.0009 (A la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu 
iSant Pau)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte SA.5100.781.0001 (A fundacions)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 650.000,00

Concepte SA.5100.872.7000 (Aportacions de capital al Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès i Garraf)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 17.603,16

Concepte SA.5100.872.7040 (Aportacions de capital al Consorci Sanitari del 
Maresme)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 158.788,12

Concepte SA.5100.872.6990 (Aportacions de capital al Consorci Sanitari Inte-
gral)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 919.957,76

Concepte SA.5100.872.6980 (Aportacions a fons propis del Consorci Hospitala-
ride Vic)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 373.514,93

Concepte SA.5100.872.6960 (Aportacions de capital al Consorci Sanitari de Ter-
rassa)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 409.061,12

Concepte SA.5100.872.6950 (Aportacions de capital a la Corporació Sanitària-
Parc Taulí de Sabadell)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 115.000,00

Concepte SA.5100.872.7010 (Aportacions de capital al Consorci Sanitari de 
l’Anoia)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 379.477,36
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Concepte SA.5100.872.7785 (Aportacions de capital al Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 702.834,82

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (GO)

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.9996.840.9016 (Servei d’Emergències)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 8.117.889,66

SALUT (SA)

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 303
SP del Partit Popular de Catalunya (76)

Baixa
Concepte SA.SA01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte SA.SA01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Construcció d’un nou CAP al barri de Sant Crist 
de Badalona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Construcció d’un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al barri de Sant Crist de 
Badalona (Barcelonès).

Esmena 304
SP del Partit Popular de Catalunya (41)

Baixa
Concepte SA.SA01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte SA.SA01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Concepte SA.SA01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu d’un nou hospital general a la 
ciutat de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Executar el projecte constructiu d’un nou hospital general a la ciutat de L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 305
SP del Partit Popular de Catalunya (165)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.600.000,00

Concepte SA.SA01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte SA.SA14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 10.000.000,00

Concepte SA.SA16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.102.919,34

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5200.150.9000 (Restabliment del complement de productivitat va-
riable del personal estatutari ICS)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 21.358.403,68
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Concepte SA.5200.160.9001 (Quotes Seguretat Social restabliment complement 
productivitat variable personal estatutari ICS)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.844.515,66

Motivació: Restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de 
l’institut Català de la Salut.

Esmena 306
SP del Partit Popular de Catalunya (45)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.611.9000 (Incrementar el pressupost per de les obres de la 
II ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 10.000.000,00

Motivació: Incrementar les partides de les obres de la II ampliació de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge de L’Hospitalet de Llobregat

Esmena 307
SP del Partit Popular de Catalunya (88)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Obres d’ampliació de l’Hospital del Mar de Bar-
celona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Realització de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar de Barcelona (Barcelo-
nès).

Esmena 308
SP del Partit Popular de Catalunya (64)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Centre de diàlisi al municipi de Castelldefels)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Posada en marxa d’un centre de diàlisi al municipi de Castelldefels (Baix Llobre-
gat).

Esmena 309
SP del Partit Popular de Catalunya (52)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.620.9000 (Implantació equip de radiologia al municipi de 
Gavà (Baix Llobregat))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Implantació d’un equip de radiologia als centres d’atenció primària de Gavà (Baix 
Llobregat).

Esmena 310
SP del Partit Popular de Catalunya (53)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.SA01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.620.9000 (Implantació equip  de mamografia al municipi de 
Gavà (Baix Llobregat))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Implantació d’un equip de mamografia als centres d’atenció primària de Gavà (Baix 
Llobregat).

Esmena 311
SP del Partit Popular de Catalunya (84)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu i inici obres de construcció 
CAP Barceloneta a Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici obres de construcció del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Barceloneta al municipi de Barcelona (Barcelonès) previst al Pla d’Inversions 
Sanitàries 2016-2023.

Esmena 312
SP del Partit Popular de Catalunya (85)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu i inici obres de construcció 
CAP Consell de Cent a Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici obres de construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària (CAP) Consell de Cent al municipi de Barcelona (Barcelonès).
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Esmena 313
SP del Partit Popular de Catalunya (86)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu i inici obres de construcció 
CAP Parc i Llacuna del Poblenou a Barcelona)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici obres de construcció del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Parc i Llacuna del Poblenou al municipi de Barcelona (Barcelonès).

Esmena 314
SP del Partit Popular de Catalunya (87)

Baixa
Concepte SA.SA01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4190 (Altres serveis de salut)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Obres de remodelació urgències de l’Hospital Clí-
nic de Barcelona)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Realització de les obres de remodelació de les instal·lacions d’urgències de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona (Barcelonès).

Esmena 315
SP del Partit Popular de Catalunya (46)

Baixa
Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00
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Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Incrementar la dotació de les obres de l’Hospital 
Duran i Renyals a L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Incrementar el pressupost de les obres de l’Hospital Duran i Renyals a L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 316
SP del Partit Popular de Catalunya (146)

Baixa
Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 ( Projecte constructiu de l’hospital comarcal a Tàr-
rega)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de l’hospital comarcal a Tàrrega que doni servei 
als veïns de les comarques de l’Urgell i la Segarra.

Esmena 317
SP del Partit Popular de Catalunya (127)

Baixa
Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.442.9000 (A l’Hospital comarcal de Figueres per millora els 
equipaments)
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Millora de la dotació de mitjans materials de l’Hospital comarcal de Figueres (Alt 
Empordà).
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Esmena 318
SP del Partit Popular de Catalunya (55)

Baixa
Concepte SA.5100.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Equip d’urgència d’atenció primària al cap de set-
mana a Gavà (Baix Llobregat))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació del servei d’urgències durant el cap de setmana i festius al municipi 
de Gavà (Baix Llobregat)

Esmena 319
SP del Partit Popular de Catalunya (42)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Obres d’ampliació del CUAP Pura Fernández de 
L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Donar compliment a l’acord de trasllat i ampliació del CUAP Pura Fernández de 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 320
SP del Partit Popular de Catalunya (61)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Executar el projecte constructiu del tercer CAP a 
Castelldefels (Baix Llobregat))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Executar el projecte constructiu del tercer CAP al municipi de Castelldefels (Baix 
Llobregat).
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Esmena 321
SP del Partit Popular de Catalunya (43)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Executar el projecte constructiu del CAP Florida 
sud de L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Executar el projecte constructiu del CAP Florida sud de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès).

Esmena 322
SP del Partit Popular de Catalunya (54)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.251.9000 (Implantació d’un servei de rehabilitació al munici-
pi de Gavà (Baix Llobregat))
Programa 4120 (Atenció especialitzada de salut)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Implantació d’un servei de rehabilitació al municipi de Gavà (Baix Llobregat)

Esmena 323
SP del Partit Popular de Catalunya (121)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu nou CAP a Calonge i Sant 
Antoni)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Elaborar el projecte constructiu un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al muni-
cipi de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà).

Esmena 324
SP del Partit Popular de Catalunya (122)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Projecte constructiu CAP a Empuriabrava (Caste-
lló d’Empúries))
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Elaborar el projecte constructiu d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) a Empuri-
abrava al municipi de Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

Esmena 325
SP del Partit Popular de Catalunya (44)

Baixa
Concepte SA.5100.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte SA.5100.610.9000 (Obres de remodelació del CAP Just Oliveres de 
L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 4110 (Atenció primària de salut)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Incrementar la partida corresponent a les obres de remodelació del CAP Just Olive-
res de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 326
GP de Ciutadans (73)

Baixa
Concepte PO.PO01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 276.713,47

Concepte PO.PO01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 284.571,80

Concepte PO.PO01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.167,88

Concepte PO.PO01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 228.054,66

Concepte PO.PO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 123.547,34
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Concepte PO.PO01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 32.045,43

Concepte PO.PO01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 208.902,84

Concepte PO.PO01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 813.417,28

Concepte PO.PO01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 179.706,68

Concepte PO.PO01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 35.283,75

Concepte PO.PO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 103.871,07

Concepte PO.PO01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 54.105,32

Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750.000,00

Concepte PO.PO01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.277,74

Concepte PO.PO01.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 102.329,48

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.460.9000 (A la creación de un Fondo de apoyo al transporte 
público municipal e interurbano en régimen de cofinanciación)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 6.280.994,74

Esmena 327
GP de Ciutadans (74)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 724.822,79

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 570.000,00
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Concepte PO.PO01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 367.448,41

Concepte PO.PO01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.019.931,79

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO12.460.9000 (A la creación de un Fondo para la sustitución del 
amianto en municipios con gran afectación)
Programa 4140 (Salut pública)
Quantitat: 5.757.202,99

Esmena 328
GP de Ciutadans (64)

Baixa
Concepte PO.6810.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 21.568,30

Concepte PO.6810.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 21.000,00

Concepte PO.6810.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 120.553,34

Concepte PO.6810.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 135.000,00

Concepte PO.6810.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 191.675,99

Concepte PO.6810.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5820 (Meteorologia)
Quantitat: 15.750,00

Concepte PO.6830.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 22.943,41

Concepte PO.6830.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 52.431,05
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Concepte PO.6830.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 199.460,88

Concepte PO.7215.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100.066,25

Concepte PO.7215.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.7215.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 3.750,00

Concepte PO.7215.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 30.000,00

Concepte PO.7215.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 165.000,00

Concepte PO.7215.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 187.500,00

Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 620.625,00

Concepte PO.7215.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.552.608,75

Concepte PO.7215.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 420.712,30

Concepte PO.7215.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 282.150,00

Concepte PO.7565.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 59.233,92

Concepte PO.7565.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 37.500,00

Concepte PO.7565.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 93.000,00
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Concepte PO.7565.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 60.000,00

Concepte PO.7565.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 14.892,00

Concepte PO.7565.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 105.750,00

Concepte PO.7565.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 1.403.915,19

Concepte PO.7565.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 72.990,72

Concepte PO.7565.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 165.000,00

Concepte PO.9947.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 51.853,33

Concepte PO.9947.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 90.000,00

Concepte PO.9947.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 149.999,94

Concepte PO.9947.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 3.527.037,75

Concepte PO.9947.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 106.509,39

Concepte PO.6410.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 21.856,76

Concepte PO.6410.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 41.250,00

Concepte PO.6410.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 15.000,00

Fascicle tretzè
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Concepte PO.6410.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.6410.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.6410.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 243.305,25

Concepte PO.6410.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 11.790,25

Concepte PO.6410.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 12.796,45

Concepte PO.7295.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 4.500,00

Concepte PO.7295.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 5.625,00

Concepte PO.7695.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 84.104,47

Concepte PO.7695.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 24.125,58

Concepte PO.7930.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 2.794.933,01

Concepte PO.7930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 4.333.423,42
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.460.9000 (A la creación de un fondo para la construcción 
de aparcamientos disuasorios para entrar sin vehículo privado en las Zonas de 
Bajas)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 17.725.687,70

Esmena 329
GP de Ciutadans (68)

Baixa
Concepte PO.7930.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 105.224,91

Concepte PO.7930.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 9.905,93

Concepte PO.7930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 65.531,25

Concepte PO.6930.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 22.500,00

Concepte PO.6930.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 434.700,00

Concepte PO.6930.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 112.500,00

Concepte PO.6930.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 204.750,00

Concepte PO.6930.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.6930.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 3.530.494,93

Concepte PO.6930.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 25.927,11

Concepte PO.6930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 56.250,00

Concepte PO.6930.490.0001 (A l’exterior)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 30.000,00
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Concepte PO.7180.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 22.284,00

Concepte PO.7560.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 48.773,49

Concepte PO.7560.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 27.750,00

Concepte PO.7560.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.500,00

Concepte PO.7560.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 5.475,00

Concepte PO.7560.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 12.210,00

Concepte PO.7560.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.270,92

Concepte PO.7560.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.125,00

Concepte PO.7720.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 23.079,32

Concepte PO.7720.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 397.647,61

Concepte PO.7720.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 1.250,00

Concepte PO.7720.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 5.040,17

Concepte PO.7960.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 9.000,00

Concepte PO.7960.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 3.375,00
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Concepte PO.7960.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 33.750,00

Concepte PO.7960.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 1.859,38

Concepte PO.8120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 90.330,00

Concepte PO.8150.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 4.655,05

Concepte PO.8150.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 5.625,00

Concepte PO.8150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 7.050,00

Concepte PO.8150.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 3.375,00

Concepte PO.8150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 6.750,00

Concepte PO.8170.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 21.000,00

Concepte PO.8170.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.8170.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 11.250,00

Concepte PO.8170.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 326.681,93

Concepte PO.8170.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 4.519.954,49

Concepte PO.8170.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 39.372,75
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Concepte PO.8170.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 9.932,93

Concepte PO.8180.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 18.750,00

Concepte PO.8180.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 184.800,00

Concepte PO.8180.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 45.750,00

Concepte PO.8180.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 2.393.131,84

Concepte PO.8180.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 24.750,00

Concepte PO.8180.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 5.246,79

Concepte PO.8180.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 1.750,00

Concepte PO.8180.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 3.420.997,82

Concepte PO.8190.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.8190.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 30.750,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.630.9000 (A la creación de un Fondo para la modernización 
de la red de Rodalies y resto de red ferroviaria)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 16.408.577,62

Esmena 330
GP de Ciutadans (71)

Baixa
Concepte PO.6930.770.0001 (A empreses privades)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 14.852.516,33



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 535 

Concepte PO.8190.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 2.391.269,25

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO09.610.9000 (A la creación de un Fondo para la construcción 
de vivienda pública)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 17.243.785,58

Esmena 331
GP de Ciutadans (72)

Baixa
Concepte PO.8190.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 6.689,51

Concepte PO.8190.222.0002 (Solucions TIC CTTI-Connectivitat)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 6.689,51

Concepte PO.8520.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 167.431,01

Concepte PO.8520.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 41.631,50

Concepte PO.8520.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 262.459,42

Concepte PO.8530.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 45.000,00

Concepte PO.8530.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 336.635,21

Concepte PO.8530.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 7.500,00

Concepte PO.8980.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 8.925,00

Concepte PO.8530.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 172.500,00
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Concepte PO.8995.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 48.750,00

Concepte PO.8995.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte PO.8995.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 600.000,00

Concepte PO.8995.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 322.500,00

Concepte PO.9288.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 20.064,65

Concepte PO.9333.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 10.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO12.460.9000 (A la creación de un Fondo para la mejora de la 
accesibilidad a las playas)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 3.557.275,81

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 332
GP Socialistes i Units per Avançar (159)

Baixa
Concepte PO.PO01.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Desenvolupament dels projectes d’habitatge i re-
modelació de Trinitat Nova, Turó de la Peira, Canyelles i d’El Besós a Barcelona)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Desenvolupament dels projectes d’habitatge i remodelació de Trinitat Nova, Turó 
de la Peira, Canyelles i d’El Besós a Barcelona
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Esmena 333
GP Socialistes i Units per Avançar (171)

Baixa
Concepte PO.PO01.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Redacció del projecte executiu d’emissari submarí 
per les aigües pluvials de depuradors de la Murtra a Viladecans )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte executiu d’emissari submarí per les aigües pluvials de depu-
radors de la Murtra a Viladecans

Esmena 334
GP Socialistes i Units per Avançar (175)

Baixa
Concepte PO.PO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Arranjament de la riera entre Cubelles i Cunit)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Arranjament de la riera entre Cubelles i Cunit

Esmena 335
GP Socialistes i Units per Avançar (160)

Baixa
Concepte PO.PO01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Arranjament de la urbanització Bosc del Missé de 
Collbató )
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Arranjament de la urbanització Bosc del Missé de Collbató

Esmena 336
GP Socialistes i Units per Avançar (190)

Baixa
Concepte PO.PO01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Estudi informatiu sobre el perllongament de la 
B40 fins connectar-la amb la B224 entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Estudi informatiu sobre el perllongament de la B40 fins connectar-la amb la B224 
entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa

Esmena 337
GP Socialistes i Units per Avançar (169)

Baixa
Concepte PO.6540.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.7930.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 300.000,00

Concepte PO.7930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (A urbanitzacions amb dèficits urbanístics )
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 4.500.000,00

Motivació: A urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Esmena 338
GP Socialistes i Units per Avançar (348)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO01.660.9000 (Mesures de protecció del Delta de l’Ebre)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 6.000.000,00

Motivació: Mesures de protecció del Delta de l’Ebre. Montsià i Baix Ebre
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Esmena 339
GP Socialistes i Units per Avançar (179)

Baixa
Concepte PO.PO09.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Pla director integral de sanejament del sistema 1 
metropolità (Gavà-Viladecans). Afectació a riera Canyars i Murtra )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Pla director integral de sanejament del sistema 1 metropolità (Gavà-Viladecans). 
Afectació a riera Canyars i Murtra

Esmena 340
GP Socialistes i Units per Avançar (188)

Baixa
Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte de construcció de la via verda paral·lela a 
la carretera T323, del P0+000 al 5+50 a Mont-roig del Camp )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Projecte de construcció de la via verda paral·lela a la carretera T323, del P0+000 al 
5+50 a Mont-roig del Camp

Esmena 341
GP Socialistes i Units per Avançar (223)

Baixa
Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al 
seu pas per Castelldefels )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas per Castelldefels
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Esmena 342
GP Socialistes i Units per Avançar (222)

Baixa
Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte per la pacificació i transfor-
mació de la C-31 com a via urbana al seu pas per Castelldefels )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Redacció del projecte per la pacificació i transformació de la C-31 com a via urbana 
al seu pas per Castelldefels

Esmena 343
GP Socialistes i Units per Avançar (231)

Baixa
Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Instal·lació d’un semàfor a la parada de bus de la 
carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló )
Programa 5270 (Infraestructures del transport de viatgers per carretera)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Instal·lació d’un semàfor a la parada de bus de la carretera BV-2421 a La Palma de 
Cervelló

Esmena 344
GP Socialistes i Units per Avançar (178)

Baixa
Concepte PO.PO01.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.9947.620.9000 (Interconnexió de la xarxa d’aigua de Vallirana 
amb aigües Ter-Llobregat (projecte) )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Interconnexió de la xarxa d’aigua de Vallirana amb aigües Ter-Llobregat (projecte)

Esmena 345
GP Socialistes i Units per Avançar (174)

Baixa
Concepte PO.PO05.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Xarxa de sanejament del barri de Bellamar a Cas-
telldefels )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Xarxa de sanejament del barri de Bellamar a Castelldefels

Esmena 346
GP Socialistes i Units per Avançar (193)

Baixa
Concepte PO.PO07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Construcció d’un giratori a l’Avinguda de Platja 
d’Aro amb el Carrer Agaró de Castell-Platja d’Aro )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció d’un giratori a l’Avinguda de Platja d’Aro amb el Carrer Agaró de Cas-
tell-Platja d’Aro

Esmena 347
GP Socialistes i Units per Avançar (180)

Baixa
Concepte PO.PO09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5420 (Ordenació del territori)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Canonada d’aigua potable al barri de Gallecs a 
Mollet del Vallès (projecte) )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Canonada d’aigua potable al barri de Gallecs a Mollet del Vallès (projecte)

Esmena 348
GP Socialistes i Units per Avançar (172)

Baixa
Concepte PO.PO12.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Projecte de la canalització en alta als barris, urba-
nitzacions i polígon industrial de Vallirana )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte de la canalització en alta als barris, urbanitzacions i polígon industrial de 
Vallirana
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Esmena 349
GP Socialistes i Units per Avançar (156)

Baixa
Concepte PO.PO12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.9947.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Adquisició d’habitatge pel parc públic d’habitatge 
destinat a lloguer social a Mataró)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Adquisició d’habitatge pel parc públic d’habitatge destinat a lloguer social a Mataró

Esmena 350
GP Socialistes i Units per Avançar (166)

Baixa
Concepte PO.PO12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Pla d’habitatge públic a la ciutat de Lleida )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Pla d’habitatge públic a la ciutat de Lleida

Esmena 351
GP Socialistes i Units per Avançar (184)

Baixa
Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora del tram de la B-402 entre La Pobla de 
Lillet i el Coll de Merolla)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Millora del tram de la B-402 entre La Pobla de Lillet i el Coll de Merolla
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Esmena 352
GP Socialistes i Units per Avançar (167)

Baixa
Concepte PO.PO12.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Pla de Barris de Tremp)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Pla de Barris de Tremp

Esmena 353
GP Socialistes i Units per Avançar (197)

Baixa
Concepte PO.PO12.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Estudi sobre el traçat alternatiu de la línia de ro-
dalies R3 al seu pas per Santa Perpètua de Mogoda )
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Estudi sobre el traçat alternatiu de la línia de rodalies R3 al seu pas per Santa Per-
pètua de Mogoda

Esmena 354
GP Socialistes i Units per Avançar (194)

Baixa
Concepte PO.PO12.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 10.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una roton-
da a l’Avda. Tossa de Mar amb Canyelles a Lloret de Mar)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una rotonda a l’Avda. Tossa de Mar amb 
Canyelles a Lloret de Mar

Esmena 355
GP Socialistes i Units per Avançar (195)

Baixa
Concepte PO.PO12.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 10.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 544

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte per la construcció d’un car-
ril per a bicicletes i vianants a les Alegries a Lloret de Mar )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Redacció del projecte per la construcció d’un carril per a bicicletes i vianants a les 
Alegries a Lloret de Mar

Esmena 356
GP Socialistes i Units per Avançar (196)

Baixa
Concepte PO.PO12.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 10.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una roton-
da a la carretera C-612 a l’entrada del nucli del municipi de Llançà)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una rotonda a la carretera C-612 a l’entrada 
del nucli del municipi de Llançà

Esmena 357
GP Socialistes i Units per Avançar (181)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.760.9000 (Projecte de Biodiversitat del Riu Besòs a Santa 
Coloma de Gramenet)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Projecte de Biodiversitat del Riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet

Esmena 358
GP Socialistes i Units per Avançar (186)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Estudis la construcció d’una nova estació de la 
línia L3 del Metro a Sant Just Desvern )
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Estudis la construcció d’una nova estació de la línia L3 del Metro a Sant Just Desvern
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Esmena 359
GP Socialistes i Units per Avançar (155)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta
Concepte PO.PO09.442.8510 (Al Consorci de l’Habitatge de Barcelona)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Increment de les assignacions previstes al Consorci d’Habitatge de Barcelona

Esmena 360
GP Socialistes i Units per Avançar (182)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Millores en infraestructures, gestió i manteni-
ments de la xarxa de drenatges i zones humides del Delta del Llobregat a Vila-
decans )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Millores en infraestructures, gestió i manteniments de la xarxa de drenatges i zones 
humides del Delta del Llobregat a Viladecans

Esmena 361
GP Socialistes i Units per Avançar (226)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 187.000,00

Alta
Concepte PO.PO12.442.8980 (Al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Es-
pais Naturals del Delta del Llobregat)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 187.000,00

Motivació: Augment dels recursos que destina el Govern al Consorci per a la Protecció i Gestió 
dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

Esmena 362
GP Socialistes i Units per Avançar (219)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de realització de l’accés de 
la Ronda Sud a Igualada )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de realització de l’accés de la Ronda Sud a Igualada

Esmena 363
GP Socialistes i Units per Avançar (229)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Estudi de soterrament de les vies dels ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts )
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Estudi de soterrament de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Sant Vicenç dels Horts

Esmena 364
GP Socialistes i Units per Avançar (230)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Estudi del tercer carril d’accés a Can Vidal a la 
carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Estudi del tercer carril d’accés a Can Vidal a la carretera BV-2421 a La Palma de 
Cervelló

Esmena 365
GP Socialistes i Units per Avançar (234)

Baixa
Concepte PO.6360.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6360.610.9000 (Instal·lació de pantalles acústiques a les vies dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya )
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Instal·lació de pantalles acústiques a les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
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Esmena 366
GP Socialistes i Units per Avançar (185)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Finalització del nou tram de l’autovia C-16 entre 
Berga i Bagà (tram Berga-Cercs))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Finalització del nou tram de l’autovia C-16 entre Berga i Bagà (tram Berga-Cercs)

Esmena 367
GP Socialistes i Units per Avançar (216)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Finalització de les obres de l’autovia C-13 entre 
Lleida i Balaguer, i l’A2 a Vilanova de la Barca i Térmens-Balaguer )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Finalització de les obres de l’autovia C-13 entre Lleida i Balaguer, i l’A2 a Vilanova 
de la Barca i Térmens-Balaguer

Esmena 368
GP Socialistes i Units per Avançar (220)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millores de seguretat en la connexió de les car-
reteres B-224 i B-224z a La Beguda Baixa entre Masquefa i Sant Esteve Sesro-
vires )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Millores de seguretat en la connexió de les carreteres B-224 i B-224z a La Beguda 
Baixa entre Masquefa i Sant Esteve Sesrovires
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Esmena 369
GP Socialistes i Units per Avançar (215)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de desdoblament de la C-31 
al Garraf, entre Sant Pere de Ribes i Cubelles )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de desdoblament de la C-31 al Garraf, entre Sant Pere de Ri-
bes i Cubelles

Esmena 370
GP Socialistes i Units per Avançar (217)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Rotonda de Jesús a la carretera C-12 a Tortosa 
(projecte))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Rotonda de Jesús a la carretera C-12 a Tortosa (projecte)

Esmena 371
GP Socialistes i Units per Avançar (218)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de la variant de Piera a 
Vallbona d’Anoia )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de la variant de Piera a Vallbona d’Anoia

Esmena 372
GP Socialistes i Units per Avançar (221)

Baixa
Concepte PO.6360.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de la variant de la Palma 
de Cervelló)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de la variant de la Palma de Cervelló

Esmena 373
GP Socialistes i Units per Avançar (199)

Baixa
Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Finalització de les obres de l’autovia C-13 entre 
Lleida i Balaguer, l’A-2 a Vilanova de la Barca i Térmens-Balaguer)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Finalització de les obres de l’autovia C-13 entre Lleida i Balaguer, l’A-2 a Vilanova 
de la Barca i Térmens-Balaguer

Esmena 374
GP Socialistes i Units per Avançar (200)

Baixa
Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte de reurbanització de la B-143 al seu pas 
per Palau-solità i Plegamans )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Projecte de reurbanització de la B-143 al seu pas per Palau-solità i Plegamans

Esmena 375
GP Socialistes i Units per Avançar (211)

Baixa
Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Instal·lació de pantalles acústiques a la C-17 i 
B-30 a Mollet del Vallès)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Instal·lació de pantalles acústiques a la C-17 i B-30 a Mollet del Vallès
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Esmena 376
GP Socialistes i Units per Avançar (212)

Baixa
Concepte PO.6360.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Instal·lació de pantalles acústiques a la C-17 sec-
tor La Doma direcció Vic a la Garriga )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Instal·lació de pantalles acústiques a la C-17 sector La Doma direcció Vic a la Gar-
riga

Esmena 377
GP Socialistes i Units per Avançar (168)

Baixa
Concepte PO.6540.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Desaminantat dels habitatges de  Badia del Vallès )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Desaminantat dels habitatges Badia del Vallès

Esmena 378
GP Socialistes i Units per Avançar (162)

Baixa
Concepte PO.6540.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.9947.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Construcció de dos edificis d’habitatge per a llo-
guer al barri de Can Borrell a Mollet del Vallès )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Construcció de dos edificis d’habitatge per a lloguer al barri de Can Borrell a Mo-
llet del Vallès
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Esmena 379
GP Socialistes i Units per Avançar (170)

Baixa
Concepte PO.6540.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Enderrocament de l’Edifici Venus del barri de La 
Mina a Sant Adrià de Besós)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Enderrocament de l’Edifici Venus del barri de La Mina a Sant Adrià de Besós

Esmena 380
GP Socialistes i Units per Avançar (189)

Baixa
Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte executiu de la variant est 
de Ripoll)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte executiu de la variant est de Ripoll

Esmena 381
GP Socialistes i Units per Avançar (173)

Baixa
Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 75.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Neteja de les rieres Salut i Comerç i el canal de 
desguàs de la B23 entre les dures rieres a Sant Feliu de Llobregat )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 75.000,00

Motivació: Neteja de les rieres Salut i Comerç i el canal de desguàs de la B23 entre les dures 
rieres a Sant Feliu de Llobregat

Esmena 382
GP Socialistes i Units per Avançar (177)

Baixa
Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 10.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Redacció del projecte de canalització del Torrent 
de la Vinya de Cabrils )
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Redacció del projecte de canalització del Torrent de la Vinya de Cabrils

Esmena 383
GP Socialistes i Units per Avançar (176)

Baixa
Concepte PO.6540.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 6.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 (Soterrament de la Rambla dels Vinyals a Cabrera 
de Mar)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 6.000,00

Motivació: Soterrament de la Rambla dels Vinyals a Cabrera de Mar

Esmena 384
GP Socialistes i Units per Avançar (183)

Baixa
Concepte PO.6550.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.6550.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora del tram de la c-28 entre Vielha i Baquei-
ra. Adequació de rotondes i vials )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Millora del tram de la c-28 entre Vielha i Baqueira. Adequació de rotondes i vials

Esmena 385
GP Socialistes i Units per Avançar (201)

Baixa
Concepte PO.6550.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 5520 (Infraestructura i gestió de tractament de residus)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte de construcció de la variant de la C-14 al 
seu pas per Agramunt )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Projecte de construcció de la variant de la C-14 al seu pas per Agramunt

Esmena 386
GP Socialistes i Units per Avançar (158)

Baixa
Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Estudi de viabilitat i projecte per la posada en fun-
cionament d’habitatge dotacional al barri del Carmel de Barcelona )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Estudi de viabilitat i projecte per la posada en funcionament d’habitatge dotacional 
al barri del Carmel de Barcelona

Esmena 387
GP Socialistes i Units per Avançar (161)

Baixa
Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Pla integral per als barris Can Espinós, Les Farre-
res i Can Trias de Gavà )
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Pla integral per als barris Can Espinós, Les Farreres i Can Trias de Gavà

Esmena 388
GP Socialistes i Units per Avançar (214)

Baixa
Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de millora de la carretera 
BV-2115 entre la C-32 i la C-31 a Vilanova i la Geltrú)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 i la C-31 a 
Vilanova i la Geltrú

Esmena 389
GP Socialistes i Units per Avançar (198)

Baixa
Concepte PO.6740.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Obres a la Ronda Nord de Sabadell per connec-
tar la Ronda Oest amb la carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès 
(projecte))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Obres a la Ronda Nord de Sabadell per connectar la Ronda Oest amb la carretera 
B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès (projecte)

Esmena 390
GP Socialistes i Units per Avançar (165)

Baixa
Concepte PO.6740.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Finalització del Pla de Barris de Balaguer )
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Finalització del Pla de Barris de Balaguer

Esmena 391
GP Socialistes i Units per Avançar (163)

Baixa
Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Redacció del projecte de construcció d’habitatges 
de lloguer social al sector Lledoner de Granollers )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’habitatges de lloguer social al sector Lle-
doner de Granollers
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Esmena 392
GP Socialistes i Units per Avançar (202)

Baixa
Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte per la instal·lació per permetre el pas de 
vianants al pont de la Riera de Caldes de la C-155 a Palau-solità i Plegamans )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte per la instal·lació per permetre el pas de vianants al pont de la Riera de 
Caldes de la C-155 a Palau-solità i Plegamans

Esmena 393
GP Socialistes i Units per Avançar (209)

Baixa
Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Accessos viaris a la C-33 i l’A7 en el marc de les 
obres de desdoblament de la C-17 a Montmeló (projecte))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Accessos viaris a la C-33 i l’A7 en el marc de les obres de desdoblament de la C-17 
a Montmeló (projecte)

Esmena 394
GP Socialistes i Units per Avançar (205)

Baixa
Concepte PO.7215.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de conversió de la NII en 
una via pacífica al seu pel Masnou )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de conversió de la NII en una via pacífica al seu pel Masnou

Esmena 395
GP Socialistes i Units per Avançar (207)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte de construcció d’un nou pont sobre el riu 
Ter a Manlleu)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Projecte de construcció d’un nou pont sobre el riu Ter a Manlleu

Esmena 396
GP Socialistes i Units per Avançar (225)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de connexió sostenible i 
segura entre Vallirana, Cervelló, La Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts 
i Molins de Rei )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Redacció del projecte de connexió sostenible i segura entre Vallirana, Cervelló, La 
Palma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei

Esmena 397
GP Socialistes i Units per Avançar (203)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 60.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte per a la construcció del tú-
nel de la Bonaigua a la C-28)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Redacció del projecte per a la construcció del túnel de la Bonaigua a la C-28

Esmena 398
GP Socialistes i Units per Avançar (157)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 50.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Instal·lació d’ascensors a edificis d’habitatges so-
cials de Lleida)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Instal·lació d’ascensors a edificis d’habitatges socials de Lleida

Esmena 399
GP Socialistes i Units per Avançar (228)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de la rotonda de connexió 
de la variant B-231 a Esparreguera )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de la rotonda de connexió de la variant B-231 a Esparreguera

Esmena 400
GP Socialistes i Units per Avançar (210)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de reordenació i recons-
trucció de la rotonda C-17 al km 12,5 amb els carrers de Can Flaquer i de Camí 
de Can Prat a Mollet del V)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Redacció del projecte de reordenació i reconstrucció de la rotonda C-17 al km 12,5 
amb els carrers de Can Flaquer i de Camí de Can Prat a Mollet del Vallès

Esmena 401
GP Socialistes i Units per Avançar (213)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 30.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de construcció d’una roton-
da a diferent nivell a la C-35 a Sant Celoni)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’una rotonda a diferent nivell a la C-35 per 
connectar Mossos d’Esquadra i l’estació de tren i el barri de les Torres a Sant Celoni

Esmena 402
GP Socialistes i Units per Avançar (206)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 20.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Millora i substitució de les marquesines en les pa-
rades d’autobús interurbà a Premià de Mar )
Programa 5270 (Infraestructures del transport de viatgers per carretera)
Quantitat: 20.000,00

Motivació: Millora i substitució de les marquesines en les parades d’autobús interurbà a Pre-
mià de Mar

Esmena 403
GP Socialistes i Units per Avançar (208)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 20.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte d’ampliació de la rotonda 
de la C-17 i C-25 a Gurb )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 20.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’ampliació de la rotonda de la C-17 i C-25 a Gurb

Esmena 404
GP Socialistes i Units per Avançar (204)

Baixa
Concepte PO.7215.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 10.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO01.660.9000 (Redacció del projecte d’adequació del passeig 
marítim i accessos de Cabrera de Mar )
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 10.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’adequació del passeig marítim i accessos de Cabrera de 
Mar

Esmena 405
GP Socialistes i Units per Avançar (164)

Baixa
Concepte PO.7215.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Rehabilitació d’habitatges en eficiència energètica 
al barri del 1er de Maig de Granollers )
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Rehabilitació d’habitatges en eficiència energètica al barri del 1er de Maig de Gra-
nollers

Esmena 406
GP Socialistes i Units per Avançar (224)

Baixa
Concepte PO.7215.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Actualització del projecte R3 «Metro del Delta»)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Actualització del projecte R3 «Metro del Delta»

Esmena 407
GP Socialistes i Units per Avançar (227)

Baixa
Concepte PO.7215.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte d’instal·lació de talús a la 
carretera de Can Sedo a Esparreguera )
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte d’instal·lació de talús a la carretera de Can Sedo a Esparre-
guera
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Esmena 408
GP Socialistes i Units per Avançar (187)

Baixa
Concepte PO.7565.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte de perllongament de la línia L3 de Metro 
amb dues noves estacions a Esplugues de Llobregat (Sant Joan de Déu i Esplu-
gues Centre))
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Projecte de perllongament de la línia L3 de Metro amb dues noves estacions a Es-
plugues de Llobregat (Sant Joan de Déu i Esplugues Centre)

Esmena 409
GP Socialistes i Units per Avançar (191)

Baixa
Concepte PO.7565.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Construcció del carril Bus-VAO a la carretera 
B-23)
Programa 5270 (Infraestructures del transport de viatgers per carretera)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció del carril Bus-VAO a la carretera B-23

Esmena 410
GP Socialistes i Units per Avançar (192)

Baixa
Concepte PO.7565.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5810 (Cartografia, geologia i geofísica)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Redacció del projecte de construcció d’un nou 
pont del Carburo a Sant Pau de Segúries que substitueixi l’existent a la C-38)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Redacció del projecte de construcció d’un nou pont del Carburo a Sant Pau de Se-
gúries que substitueixi l’existent a la C-38
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Esmena 411
GP Socialistes i Units per Avançar (233)

Baixa
Concepte PO.9947.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Construcció de la nova estació d’autobusos de 
Lleida)
Programa 5270 (Infraestructures del transport de viatgers per carretera)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Construcció de la nova estació d’autobusos de Lleida

Esmena 412
GP Socialistes i Units per Avançar (232)

Baixa
Concepte PO.9947.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Instal·lació de pantalles acústiques a l’A2 al seu 
pas per Collbató)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Instal·lació de pantalles acústiques a l’A2 al seu pas per Collbató

Esmena 413
GP Socialistes i Units per Avançar (235)

Baixa
Concepte PO.7930.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Contrucció del Vial oest de Seat. Sant Esteve Ses-
rovires)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Vial aprovat al Pla director Urbanístic d’Activitat Econòmica del Baix Llobregat 
Nord

Esmena 414
GP Socialistes i Units per Avançar (236)

Baixa
Concepte PO.7930.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 250.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Rehabilitació del Palau dels Comptes de Centelles)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 250.000,00

Esmena 415
GP Socialistes i Units per Avançar (237)

Baixa
Concepte PO.7930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Construcció de l’estació d’autobusos de Berga)
Programa 5270 (Infraestructures del transport de viatgers per carretera)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Construcció de l’estació d’autobusos de Berga

Esmena 416
GP Socialistes i Units per Avançar (240)

Baixa
Concepte PO.7930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5250 (Aeroports i transport aeri)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Desdoblament de la carretera C-12 entre Tortosa 
i Lleida)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 417
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(26)

Baixa
Concepte PO.6410.660.0001 (Inversions en béns destinats a l’ús general per 
compte propi)
Programa 5260 (Logística i altres actuacions de suport al transport de merca-
deries)
Quantitat: 5.052.000,00

Concepte PO.PO01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 118.838,00
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Concepte PO.PO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 8.924,00

Concepte PO.PO01.470.0001 (A empreses privades)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 250.000,00

Concepte PO.PO01.770.0001 (A empreses privades)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 250.000,00

Concepte PO.PO01.600.0001 (Inversions en terrenys i béns naturals)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 3.184.778,16

Concepte PO.PO01.479.0001 (Compensació de tarifes per l’ús d’infraestructures)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 14.745.508,39

Concepte PO.6360.620.0001 (Inversions en maquinària i utillatge)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 3.620.713,00

Concepte PO.6360.680.0001 (Inversions en immobilitzat intangible)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 62.000,00

Concepte PO.6360.630.0001 (Inversions en material de transport)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.350.000,00

Concepte PO.6360.670.0002 (Altre immobilitzat material)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 75.700,00

Concepte PO.6360.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.104.500,00

Concepte PO.6540.251.0002 (Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres 
entitats)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 19.178.469,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.9990.840.9010 (Autopistes públiques)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 49.001.430,55

Esmena 418
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(27)

Baixa
Concepte PO.7695.630.0001 (Inversions en material de transport)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 40.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 564

Concepte PO.PO05.660.0001 (Inversions en béns destinats a l’ús general per 
compte propi)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 25.655.737,82

Concepte PO.7695.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 43.000,00

Concepte PO.7695.670.0002 (Altre immobilitzat material)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 15.000,00

Concepte PO.7695.620.0001 (Inversions en maquinària i utillatge)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 120.000,00

Concepte PO.7695.680.0001 (Inversions en immobilitzat intangible)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 25.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.9995.840.9015 (Institut per a la recuperació de les centrals hidroe-
lèctriques i dels béns comuns naturals)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 25.898.737,82

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 419
SP del Partit Popular de Catalunya (68)

Baixa
Concepte PO.PO01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PO.PO01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.460.9000 (A l’Ajuntament de Castelldefels per l’adequació 
de la C-31)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Pagament a l’Ajuntament de Castelldefels la adequació de la C-31
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Esmena 420
SP del Partit Popular de Catalunya (69)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora a la C-31 i C-32 la senyalització d’accés 
al municipi de Castelldefels)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Millora de la senyalització d’accés al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat) 
per les vies C-31 i C-32.

Esmena 421
SP del Partit Popular de Catalunya (82)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (perllongament de la T4 i T6 del Tramvia des de 
l’Estació de Sant Adrià del Besós fins al Port de Badalona)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 6.500.000,00

Motivació: Execució de les obres de perllongament de la T4 i T6 del Tramvia des de l’Estació 
de Sant Adrià del Besós fins al Port de Badalona.

Esmena 422
SP del Partit Popular de Catalunya (102)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 900.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Projecte constructiu i inici obres cua de maniobres 
FGC a Plaça Catalunya a Barcelona.)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 7.900.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la cua de 
maniobres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Plaça Catalunya de Bar-
celona (Barcelonès).

Esmena 423
SP del Partit Popular de Catalunya (103)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Inici obres perllongament L2 metro (Sant Anto-
ni-Parc Logístic))
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 7.000.000,00

Motivació: Inici de les obres de perllongament de la Línia 2 del metro (Sant Antoni-Parc Lo-
gísitc).

El projecte constructiu està redactat i l’import total de l’obra és de 495 M€.

Esmena 424
SP del Partit Popular de Catalunya (60)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte PO.PO12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 3.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Construcció variant C-1413a entre Caldes de 
Montbui i Sentmenat)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 9.000.000,00

Motivació: Inici de la construcció de la variant C-1413a entre Caldes de Montbui i Sentmenat 
(inversió plurianual).

Esmena 425
SP del Partit Popular de Catalunya (77)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5540 (Prevenció i control ambiental)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.660.9000 ( projecte executiu i l’execució de les obres de tras-
llat del col·lector de Llevant a Badalona)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 10.000.000,00

Motivació: Elaboració del projecte executiu i l’execució de les obres de trasllat del col·lector de 
Llevant a Badalona (Barcelonès).

Esmena 426
SP del Partit Popular de Catalunya (101)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Obres de remodelació dels intercambiadors ferro-
viàris a la ciutat de Barcelona)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Finalització la remodelació dels intercanviadors de transports encara pendents 
d’execució a la ciutat de Barcelona (Plaça Sants, Urquinaona, Verdaguer, Clot, etc.).
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Esmena 427
SP del Partit Popular de Catalunya (111)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO09.460.9000 (Actuacions Llei de Barris a Barcelona pendent de 
convocatòries anteriors)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Finalitzar les actuacions de la Llei de Barris a la ciutat de Barcelona (Barcelonès) 
pendent de convocatòries anteriors.

Esmena 428
SP del Partit Popular de Catalunya (150)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 900.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Perllongament del desdoblament de la C-13 Tér-
mens-Babaguer)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 4.600.000,00

Motivació: Continuar amb el desdoblament de la C-13 de Térmens a Balaguer (la Noguera).

Esmena 429
SP del Partit Popular de Catalunya (65)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte PO.PO12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 500.000,00
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Concepte PO.PO12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5530 (Polítiques i sensibilització ambientals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6540.460.9000 (Transferència a l’Ajuntament de Castelldefels per 
a satisfer el deute pendent de l’ACA)
Programa 5110 (Disponibilitat i abastament d’aigua)
Quantitat: 4.300.000,00

Motivació: Pagament del deute de 4,3 milions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb 
l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat).

Esmena 430
SP del Partit Popular de Catalunya (130)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6720.660.9000 (Arranjament port de Blanes a conseqüència del 
temporal Glòria)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Inversió per a l’arranjament del port de Blanes (la Selva) a conseqüència del tem-
poral Glòria.

Esmena 431
SP del Partit Popular de Catalunya (74)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 570

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (projecte executiu i execució de les obres de la 2ª 
fase de les obres del lateral de la C-31 al seu pas per Badalona)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 3.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte executiu i execució de les obres de la 2ª fase de les obres del 
lateral de la C-31 al seu pas per Badalona (Barcelonès).

Esmena 432
SP del Partit Popular de Catalunya (129)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6720.660.9000 (Inversió per a l’adequació del port de Palamós)
Programa 5240 (Ports i transport marítim)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Inversió per a l’adequació del port de Palamós

Esmena 433
SP del Partit Popular de Catalunya (142)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte informatiu de la construcció del túnel de 
la Bonaigua a la C-28)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de l’autovia entre Tàrrega-Balaguer-Alfarràs  
(C-53 i C-26).

Esmena 434
SP del Partit Popular de Catalunya (141)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 571 

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte informatiu de la construcció del túnel de 
la Bonaigua a la C-28)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.200.000,00

Motivació: Elaboració del projecte informatiu de la construcció del túnel de la Bonaigua a la 
C-28 entre les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

Esmena 435
SP del Partit Popular de Catalunya (50)

Baixa
Concepte PO.PO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO09.460.9000 (Transferència a l’Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat per a millorar el pressupost de la mesa d’emergència habitacional)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Millora de les polítiques d’habitatges al municipi de L’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès).

Esmena 436
SP del Partit Popular de Catalunya (70)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Instal·lació de pantallas de protecció acústica a 
C-31 i C-32 al seu pas pel municipi de Castelldefels)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 750.000,00

Motivació: Instal·lació de pantallas de protecció acústica a les vies C-31 i C-32 al seu pas pel 
municipi de Castelldefels (Baix Llobregat).
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Esmena 437
SP del Partit Popular de Catalunya (140)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte informatiu de la variant L-303 a Agra-
munt.)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte informatiu de la variant L-303 al seu pas pel municipi 
d’Agramunt (Urgell).

Esmena 438
SP del Partit Popular de Catalunya (159)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte informatiu desdoblament TV-3141 Cam-
brils-Reus.)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte informatiu del desdoblament de la TV-3141 entre Cambrils 
i Reus.

Esmena 439
SP del Partit Popular de Catalunya (59)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO09.760.9000 (Mesures de la Llei de Barris al municipi de Gavà)
Programa 4320 (Barris i nuclis antics)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Suport a les mesures de la llei de barris al municipi de Gavà (Baix Llobregat)
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Esmena 440
SP del Partit Popular de Catalunya (158)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora accés AP7 a Cambrils (Baxi Camps) per 
avinguda de l’Esport.)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Millora de l’accés a Cambrils (Baxi Camps) per l’AP7 a través de l’avinguda de 
l’Esport.

Esmena 441
SP del Partit Popular de Catalunya (118)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PO.8180.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Projecte constructiu de la terminal d’autobusos al 
municipi de Palamós)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Redacció del projecte constructiu de la terminal d’autobusos al municipi de Pala-
mós (Baix Empordà).

Esmena 442
SP del Partit Popular de Catalunya (157)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Fascicle catorzè
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Concepte PO.8180.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO07.660.9000 (Projecte constructiu de la terminal d’autobusos al 
municipi de Cambrils)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Redacció del projecte constructiu de la terminal d’autobusos al municipi de Cam-
brils (Baix Camp).

Esmena 443
SP del Partit Popular de Catalunya (148)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Construcció de rotondes a la C-12 d’accés als mu-
nicipis de Sarroca. Torrebesses, Llardecans i Maials (Segrià))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Construcció de rotondes a la C-12 d’accés als municipis de Sarroca. Torrebesses, 
Llardecans i Maials (Segrià).

Esmena 444
SP del Partit Popular de Catalunya (151)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Construcció enllaç de la C-13 amb el municipi de 
Menàrguens (la Noguera))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Millora de l’enllaç de la C-13 amb el municipi de Menàrguens (la Noguera).

Esmena 445
SP del Partit Popular de Catalunya (152)

Baixa
Concepte PO.PO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora dels accesos de la C-12 a l’Escola Alba 
del municipi de Corbins (Segrià))
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Millora dels accesos de la C-12 a l’Escola Alba del municipi de Corbins (Segrià).

Esmena 446
SP del Partit Popular de Catalunya (75)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (projecte constructiu de la carretera B-500 entre 
Badalona i Mollet del Vallès)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de la carretera B-500 entre Badalona (Barcelo-
nès) i Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Esmena 447
SP del Partit Popular de Catalunya (162)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.479.9000 (Bonificacions peatges C-32 residents del Baix Pe-
nedès.)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Bonificacions de peatges C-32 als residents del Baix Penedès.

Esmena 448
SP del Partit Popular de Catalunya (109)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (projecte del cobriment de la Ronda de Dalt (B-20) 
al seu pas per la zona nord de Barcelona)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Redacció del projecte del cobriment de la Ronda de Dalt (B-20) al seu pas per la 
zona nord de Barcelona.
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Esmena 449
SP del Partit Popular de Catalunya (104)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Projecte constructiu del perllongament de la L8 
FGC Plaça Espanya-Gràcia.)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del perllongament de la L8 del Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) de Plaça Espanya a Gràcia.

Esmena 450
SP del Partit Popular de Catalunya (105)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Projecte constructiu del perllongament de la L6 
FGC Reina Elisenda-Finestrelles)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del perllongament de la L6 dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) de Reina Elisenda-Finestrelles.

Esmena 451
SP del Partit Popular de Catalunya (106)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte constructiu del túnel d’Horta)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del túnel d’Horta amb usos ferroviaris i de tràn-
sit rodat a Barcelona (Barcelonès).

Esmena 452
SP del Partit Popular de Catalunya (107)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Projecte constructiu túnel (C/Foc-Plaça Espanya) 
a Barcelona)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del túnel entre el carrer Foc i Plaça Espanya a 
Barcelona (Barcelonès).

Esmena 453
SP del Partit Popular de Catalunya (108)

Baixa
Concepte PO.PO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 800.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6830.660.9000 (Projecte constructiu perllongament L7 FGC al Va-
llès)
Programa 5220 (Infraestructures ferroviàries)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del perllongament de la L7 dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC) al Vallès.

Esmena 454
SP del Partit Popular de Catalunya (161)

Baixa
Concepte PO.PO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.PO05.660.9000 (Millora C-31 tram Cubelles-Calafell)
Programa 5210 (Carreteres)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Millora de la C-31 en el seu tram entre Cubelles i Calafell.

Esmena 455
SP del Partit Popular de Catalunya (110)

Baixa
Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00
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Concepte PO.6740.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5430 (Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.660.9000 (Increment de la dotació per l’adquisió de sòl a Bar-
celona per la promoció d’habitatge de protecció social.)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 4.000.000,00

Motivació: Augment de la dotació de l’INCASOL per l’adquisició de sòl per a la promoció 
d’habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona (Barcelonès).

Esmena 456
SP del Partit Popular de Catalunya (112)

Baixa
Concepte PO.6740.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Concepte PO.6740.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.6740.610.9000 (Rehabilitació d’edificis amb grues patologies es-
tructurals a la ciutat de Barcelona)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Rehabilitació d’edificis amb grues patologies estructurals a la ciutat de Barcelona

Esmena 457
SP del Partit Popular de Catalunya (113)

Baixa
Concepte PO.7215.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte PO.7215.480.9000 (Finançament subvencions instal·lació d’ascensors 
a edificis d’habitatges)
Programa 4310 (Habitatge)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Increment del pressupost per a finançar les subvencions per a la instal·lació d’ascen-
sors a edificis d’habitatges
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CULTURA (CU)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 458
GP de Ciutadans (33)

Baixa
Concepte CU.CU02.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 175.156,73

Concepte CU.CU02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 53.550,00

Concepte CU.CU02.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 29.625,00

Concepte CU.CU02.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.950,00

Concepte CU.CU02.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 84.300,00

Concepte CU.CU02.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 188.625,00

Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 101.850,00

Concepte CU.CU02.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.250,00

Concepte CU.CU02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 39.300,00

Concepte CU.CU02.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 73.500,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 673.523,54

Concepte CU.CU02.227.0014 (Serveis de formació)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 39.375,00

Concepte CU.CU02.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.625,00
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Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 848.118,13

Concepte CU.CU02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 190.050,00

Concepte CU.CU02.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500,00

Concepte CU.CU02.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 342.900,00

Concepte CU.CU02.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 210.825,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.445.9000 (A la creación de un Programa para impulsar la 
conservación y restauración del Conjunto Arqueológico de Tárraco)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 3.083.023,40

Esmena 459
GP de Ciutadans (32)

Baixa
Concepte CU.CU02.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 168.943,09

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.448.9000 (A la creación de un Programa para impulsar Sant 
Jordi como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 168.943,09

Esmena 460
GP de Ciutadans (30)

Baixa
Concepte CU.CU02.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.338,06

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.445.9000 (Al Consorci del Castell de Sant Ferran de Figue-
res)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.338,06
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Esmena 461
GP de Ciutadans (31)

Baixa
Concepte CU.CU02.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 208.165,47

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.482.9000 (Al Institut d’Estudis Catalans para desplegar la 
Ley 17/2010 de signos)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 208.165,47

Esmena 462
GP de Ciutadans (38)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.887.691,32

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación de un Programa de reactivación del 
sector editorial de Cataluña)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 2.887.691,32

Esmena 463
GP de Ciutadans (34)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 627.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.448.9000 (A la creación de un Plan de atracción de talento 
internacional y residencia de artistas)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 627.000,00

Esmena 464
GP de Ciutadans (36)

Baixa
Concepte CU.CU11.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 1.125,00

Concepte CU.CU11.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 35.512,64
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Concepte CU.CU11.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 151.517,30

Concepte CU.CU11.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 12.000,00

Concepte CU.CU11.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 13.125,00

Concepte CU.CU11.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 907,50

Concepte CU.CU11.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 372.355,72

Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 249.375,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.448.9000 (A la creación de un Programa estratégico para el 
impulso de la excelencia en los museos, bibliotecas, teatros, lugares arqueoló-
gicos y equip. cultur.)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 835.918,16

Esmena 465
GP de Ciutadans (40)

Baixa
Concepte CU.CU12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 750.000,00

Concepte CU.7575.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 663.103,68

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación de un Plan de apoyo a jóvenes cre-
adores y artistas)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.413.103,68

Esmena 466
GP de Ciutadans (41)

Baixa
Concepte CU.CU12.223.0001 (Transports)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 150.000,00
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Concepte CU.CU12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 300.000,00

Concepte CU.CU12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 18.750,00

Concepte CU.CU12.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.250,00

Concepte CU.CU12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 377.250,00

Concepte CU.CU12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.800,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.445.9000 (Al impulso del Camino de Santiago en Cataluña)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 850.050,00

Esmena 467
GP de Ciutadans (39)

Baixa
Concepte CU.CU12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 456.489,78

Concepte CU.CU12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte CU.CU12.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 2.250,00

Concepte CU.CU12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 22.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación de un Plan de fomento de la equi-
dad de género en la cultura)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 496.239,78
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Esmena 468
GP de Ciutadans (43)

Baixa
Concepte CU.CU13.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 6.375,00

Concepte CU.CU13.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 211.500,00

Concepte CU.CU13.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.250,00

Concepte CU.CU13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 70.125,00

Concepte CU.CU13.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 5.737,50

Concepte CU.CU13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 103.987,50

Concepte CU.CU13.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 93.750,00

Concepte CU.CU14.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 218.250,00

Concepte CU.CU14.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 1.125,00

Concepte CU.CU14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 58.500,00

Concepte CU.CU14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 247.500,00

Concepte CU.CU14.483.0001 (Premis)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 3.750,00

Concepte CU.7970.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 50.315,55
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Concepte CU.7970.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 2.775,00

Concepte CU.7970.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 135.000,00

Concepte CU.7970.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 2.850,00

Concepte CU.7970.226.0010 (Premis)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 37.500,00

Concepte CU.7970.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 35.250,00

Concepte CU.7970.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 59.925,00

Concepte CU.7970.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 8.313,20

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.440.9000 (A la creación de un Programa de fomento de las 
giras y descentralización cultural del TNC)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 1.354.778,75

Esmena 469
GP de Ciutadans (50)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.156.153,07

Concepte CU.7575.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.130.058,06

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.440.9000 (A la creación del Programa de impulso de un 
Centro de Alto Rendimiento Artístico)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 3.286.211,13
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Esmena 470
GP de Ciutadans (44)

Baixa
Concepte CU.6050.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 21.892,40

Concepte CU.6050.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 21.835,55

Concepte CU.6050.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 198.000,00

Concepte CU.6050.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 210.000,00

Concepte CU.6050.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte CU.6050.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 7.129,43

Concepte CU.6080.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 35.700,00

Concepte CU.6080.223.0001 (Transports)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 33.000,00

Concepte CU.6080.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 112.500,00

Concepte CU.6080.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 6.750,00

Concepte CU.6760.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 55.500,00

Concepte CU.6760.223.0001 (Transports)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 22.517,66

Concepte CU.6760.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 345.593,19
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación del Programa de apoyo a la activi-
dad cultural de las casas regionales del resto de España en Cataluña)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.077.918,23

Esmena 471
GP de Ciutadans (49)

Baixa
Concepte CU.6760.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 47.680,53

Concepte CU.6760.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 150.000,00

Concepte CU.6760.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 23.502,37

Concepte CU.6760.480.0030 (Beques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 9.000,00

Concepte CU.6760.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 249.395,24

Concepte CU.6760.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 47.250,00

Concepte CU.6760.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 29.075,73

Concepte CU.6760.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 5.250,00

Concepte CU.6760.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 23.286,41

Concepte CU.6760.470.0001 (A empreses privades)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 728.359,61

Concepte CU.6760.480.0030 (Beques)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 30.000,00

Concepte CU.6760.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 90.000,00
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Concepte CU.6760.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 105.000,00

Concepte CU.6760.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 3.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación del Programa de apoyo y fomento 
de la industria del videojuego, la animación y los juegos virtuales)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.540.799,89

Esmena 472
GP de Ciutadans (46)

Baixa
Concepte CU.6760.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 10.260,00

Concepte CU.6760.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 142.171,42

Concepte CU.6760.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 28.679,90

Concepte CU.6760.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 117.000,00

Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 307.536,32

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.470.9000 (A la creación del Programa de fomento del ballet 
en el espacio público)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 605.647,64

Esmena 473
GP de Ciutadans (47)

Baixa
Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 360.290,57

Concepte CU.6760.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 194.387,16
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Concepte CU.6760.480.0030 (Beques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 53.775,00

Concepte CU.7495.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 13.554,75

Concepte CU.7495.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.347,79

Concepte CU.7495.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte CU.7495.482.0038 (A la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l’Es-
barzer)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 135.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.440.9000 (A la creación del Programa del derecho de los 
catalanes a una historia rigurosa, académica y libre)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 784.355,27

Esmena 474
GP de Ciutadans (51)

Baixa
Concepte CU.7575.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.204,15

Concepte CU.7575.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 426.397,15

Concepte CU.7575.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 125.006,52

Concepte CU.7575.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 31.530,00

Concepte CU.7575.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 4.012,50

Concepte CU.7575.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 8.625,00

Concepte CU.7575.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 519.303,23
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Concepte CU.7575.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 1.500,00

Concepte CU.7575.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 140.287,50

Concepte CU.7575.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 44.325,00

Concepte CU.7575.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 258.702,00

Concepte CU.7575.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 231.112,50

Concepte CU.7575.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 22.650,00

Concepte CU.7575.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 21.601,10

Concepte CU.6340.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 100.828,11

Concepte CU.6340.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 3.237,75

Concepte CU.6340.223.0001 (Transports)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 102.098,25

Concepte CU.6340.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 16.638,75

Concepte CU.6340.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 435.270,86

Concepte CU.6340.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 19.316,25

Concepte CU.6340.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 944.626,64

Concepte CU.6340.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 36.600,00
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Concepte CU.6340.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 16.000,00

Concepte CU.6340.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 39.018,00

Concepte CU.6340.680.0005 (Desenvolupament de sistemes d’informació)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 150.750,00

Concepte CU.7435.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 88.610,24

Concepte CU.7435.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 5.384,25

Concepte CU.7435.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 1.022.836,48

Concepte CU.7435.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 171.666,67

Concepte CU.7435.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 447.846,38

Concepte CU.7435.226.0019 (Delegacions, oficines i missions exteriors)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 160.698,26

Concepte CU.7435.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 15.000,00

Concepte CU.7435.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 204.952,25

Concepte CU.7435.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 24.965,57

Concepte CU.7435.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 37.595,51

Concepte CU.7435.470.0001 (A empreses privades)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 685.841,66

Concepte CU.7435.490.0001 (A l’exterior)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 1.443.652,32
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Concepte CU.7490.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 53.758,57

Concepte CU.7490.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 33.750,00

Concepte CU.7490.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 19.500,00

Concepte CU.7490.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 225.000,00

Concepte CU.7490.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 41.250,00

Concepte CU.7490.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 208.500,00

Concepte CU.7490.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 22.500,00

Concepte CU.7490.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 67.500,00

Concepte CU.7490.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 1.800.381,00

Concepte CU.7490.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 22.614,83

Concepte CU.7490.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 22.327,76

Concepte CU.7520.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 37.320,00

Concepte CU.7520.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 36.000,00

Concepte CU.7520.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 15.750,00
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Concepte CU.7520.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 48.750,00

Concepte CU.7520.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 2.250,00

Concepte CU.7520.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 112.500,00

Concepte CU.7520.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 125.380,21

Concepte CU.7520.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 150.000,00

Concepte CU.7520.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 45.663,20

Concepte CU.7520.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 45.000,00

Concepte CU.7520.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 71.250,00

Concepte CU.8030.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 37.131,62

Concepte CU.8030.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 1.661,25

Concepte CU.8030.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 2.605,46

Concepte CU.8030.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 2.246,80

Concepte CU.8950.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 22.298,52

Concepte CU.8950.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 16.500,00
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Concepte CU.8950.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 3.375,00

Concepte CU.8950.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 12.701,68

Concepte CU.8950.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 6.757,58

Concepte CU.8950.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 4.875,00

Concepte CU.9202.770.0001 (A empreses privades)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 346.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.480.9000 (A la creación del Programa de Carnet Cultural 
+18)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 11.674.289,33

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA; GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ

Esmena 475
GP de Junts per Catalunya; GP Republicà (1)

Baixa
Concepte CU.7495.482.0026 (Al Consorci Patronat Monestir de Poblet)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 50.000,00

Alta
Concepte CU.7495.782.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: En elaboració del pressupost 2020 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural  
(OSIC) es va produir una errada tècnica en introduir la dotació de la nova partida nominativa 
prevista a favor del Consorci Patronat del Monestir de Poblet un import de 80.000 €, quan la 
dotació prevista correcte ha de ser de 30.000 €. És per resoldre aquesta errada tècnica que es 
proposa la següent esmena en el pressupost 2020 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultu-
ral (7495)
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 476
GP Socialistes i Units per Avançar (25)

Baixa
Concepte CU.CU02.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte CU.CU02.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 75.000,00

Concepte CU.7495.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 330.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU11.460.9000 (Al Conselh Generau d’Aran per l’impuls de l’Ara-
nès  )
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 480.000,00

Motivació: Al Conselh Generau d’Aran per l’impuls de l’Aranès

Esmena 477
GP Socialistes i Units per Avançar (18)

Baixa
Concepte CU.CU14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 270.000,00

Concepte CU.CU02.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 200.000,00

Alta
Concepte CU.CU12.448.0034 (Al consorci de l’Auditori i l’Orquestra)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 570.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació a l’Auditori

Esmena 478
GP Socialistes i Units per Avançar (7)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Redacció del projecte de redefinició museogràfi-
ca del Museu Empordà de Figueres)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Redacció del projecte de redefinició museogràfica del Museu Empordà de Figueres

Esmena 479
GP Socialistes i Units per Avançar (8)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Construcció del Museu del fons de l’obra de Lola 
Anglada i l’Arxiu Històric de Tiana )
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Construcció del Museu del fons de l’obra de Lola Anglada i l’Arxiu Històric de 
Tiana

Esmena 480
GP Socialistes i Units per Avançar (34)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Finalització de les obres de la Lira de Tremp)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Finalització de les obres de la Lira de Tremp

Esmena 481
GP Socialistes i Units per Avançar (10)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.6760.460.9000 (Festival Acústic de Figueres)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Festival Acústic de Figueres
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Esmena 482
GP Socialistes i Units per Avançar (11)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.6760.460.9000 (Festival Internacional de Música de Cadaqués)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Festival Internacional de Música de Cadaqués

Esmena 483
GP Socialistes i Units per Avançar (6)

Baixa
Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Nova biblioteca pública a Palau-solità i Plega-
mans (redacció del projecte))
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Nova biblioteca pública a Palau-solità i Plegamans (redacció del projecte)

Esmena 484
GP Socialistes i Units per Avançar (29)

Baixa
Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Museu de l’hoquei de patins de Sant Hipòlit de 
Voltregà )
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Museu de l’hoquei de patins de Sant Hipòlit de Voltregà

Esmena 485
GP Socialistes i Units per Avançar (9)

Baixa
Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Construcció de la nova biblioteca municipal de 
Llançà (mapa de lectura) )
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Construcció de la nova biblioteca municipal de Llançà (mapa de lectura)

Esmena 486
GP Socialistes i Units per Avançar (21)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 970.000,00

Alta
Concepte CU.CU12.441.6340 (Al Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC))
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 970.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Teatre Nacional de Catalunya

Esmena 487
GP Socialistes i Units per Avançar (20)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Alta
Concepte CU.CU13.442.7490 (Al Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Museu Nacional d’Art de Catalunya

Esmena 488
GP Socialistes i Units per Avançar (26)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (Aportació al patronat Municipal El Call de Gi-
rona)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Aportació al patronat Municipal El Call de Girona
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Esmena 489
GP Socialistes i Units per Avançar (27)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.610.9000 (Creació del Museu del Còmic de Badalona (redac-
ció del projecte))
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Creació del Museu del Còmic de Badalona (redacció del projecte)

Esmena 490
GP Socialistes i Units per Avançar (23)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.610.9000 (Rehabilitació de la Fàbrica de Cotó de Vallirana )
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Rehabilitació de la Fàbrica de Cotó de Vallirana

Esmena 491
GP Socialistes i Units per Avançar (24)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.610.9000 (Adequació del Casino Valliranenc per a ser centre 
cultural de Vallirana (redacció del projecte))
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Adequació del Casino Valliranenc per a ser centre cultural de Vallirana (redacció 
del projecte)

Esmena 492
GP Socialistes i Units per Avançar (15)

Baixa
Concepte CU.CU11.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 320.000,00
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Alta
Concepte CU.CU13.448.0035 (Al Consorci del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 320.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Esmena 493
GP Socialistes i Units per Avançar (32)

Baixa
Concepte CU.CU11.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 18.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.7495.460.9000 (Festival de Novel·la Negra Catalana de Tiana )
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 18.000,00

Motivació: Festival de Novel·la Negra Catalana de Tiana

Esmena 494
GP Socialistes i Units per Avançar (12)

Baixa
Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.6760.460.9000 (Festival de Músiques de Torroella de Montgrí)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Festival de Músiques de Torroella de Montgrí

Esmena 495
GP Socialistes i Units per Avançar (13)

Baixa
Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.6760.460.9000 (Centre Thyssen de Sant Feliu de Guíxols)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Centre Thyssen de Sant Feliu de Guíxols
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Esmena 496
GP Socialistes i Units per Avançar (14)

Baixa
Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.6760.460.9000 (Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols )
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 30.000,00

Motivació: Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols

Esmena 497
GP Socialistes i Units per Avançar (28)

Baixa
Concepte CU.CU12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU12.610.9000 (Ampliació de la Biblioteca Popular Santa Oliva 
d’Olesa de Montserrat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Ampliació de la Biblioteca Popular Santa Oliva d’Olesa de Montserrat

Esmena 498
GP Socialistes i Units per Avançar (16)

Baixa
Concepte CU.CU12.223.0001 (Transports)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 120.000,00

Alta
Concepte CU.CU12.448.0020 (Al Consorci Mercat de les Flors)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 120.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Mercat de les Flors

Esmena 499
GP Socialistes i Units per Avançar (22)

Baixa
Concepte CU.CU12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (Museu Casteller de Catalunya de Valls)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Museu Casteller de Catalunya de Valls

Esmena 500
GP Socialistes i Units per Avançar (17)

Baixa
Concepte CU.CU12.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 196.000,00

Alta
Concepte CU.CU12.448.0006 (A la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de 
Barcelona)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 196.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Teatre Lliure

Esmena 501
GP Socialistes i Units per Avançar (19)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 860.000,00

Alta
Concepte CU.CU12.448.0013 (A la Fundació del Gran Teatre del Liceu)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 860.000,00

Motivació: Increment del 10% en l’aportació al Gran Teatre del Liceu

Esmena 502
GP Socialistes i Units per Avançar (33)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (Recuperació del Castell i l’Església Sant Maria 
(segle IX) de Cervelló)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Recuperació del Castell i l’Església Sant Maria (segle IX) de Cervelló
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Esmena 503
GP Socialistes i Units per Avançar (30)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Alta
Concepte CU.CU13.448.0023 (Al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Aportació extraordinària al Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida

Esmena 504
GP Socialistes i Units per Avançar (31)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Alta
Concepte CU.CU13.442.8950 (Al Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Increment de l’aportació destinada al Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí

Esmena 505
GP Socialistes i Units per Avançar (295)

Baixa
Concepte CU.7495.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 197.000,00

Concepte CU.7495.482.0038 (A la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l’Esbar-
zer)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 135.000,00

Alta
Concepte CU.CU11.442.7520 (Al Consorci per a la Normalització Lingüística)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 332.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 604

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 506
GP de Catalunya en Comú Podem (15)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte CU.CU02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.227.9000 (Desplegament de la Llengua de signes catalana 
(LSC))
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 50.000,00

Esmena 507
GP de Catalunya en Comú Podem (7)

Baixa
Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 23.744,00

Alta
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 23.744,00

Motivació: Realització projecte i direcció d’obra en les actuacions de conservació del conjunt 
fortificat de Castellfollit de Riubregós (Anoia)

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 508
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(28)

Baixa
Concepte CU.CU02.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 77.045,00

Concepte CU.6080.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 13.600,00
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Concepte CU.6050.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 9.958,00

Concepte CU.7490.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 117.250,00

Concepte CU.7575.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 12.928,00

Concepte CU.CU11.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 61.800,00

Concepte CU.7435.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 45.033,00

Concepte CU.7435.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 50.117,00

Concepte CU.CU11.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 163.750,00

Concepte CU.CU11.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 8.000,00

Concepte CU.6760.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 146.838,00

Concepte CU.CU02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 26.200,00

Concepte CU.6760.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 106.249,00

Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 47.900,00

Concepte CU.7435.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 484.084,00

Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 85.575,00

Concepte CU.7435.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4420 (Suport a la creació, producció, promoció i difusió cultural)
Quantitat: 132.937,00
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Concepte CU.CU11.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 46.500,00

Alta
Concepte CU.CU90.840.0001 (Dipòsits constituïts)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 1.635.764,00

Esmena 509
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(29)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000,00

Concepte CU.7490.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 651.000,00

Concepte CU.6760.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte CU.7575.227.0014 (Serveis de formació)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 3.300,00

Concepte CU.CU14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4440 (Esports i educació física)
Quantitat: 54.300,00

Concepte CU.6760.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 26.750,00

Concepte CU.6340.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 301.709,00

Concepte CU.CU11.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 131.073,00

Concepte CU.7575.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 299.559,00

Concepte CU.CU02.227.0014 (Serveis de formació)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 31.350,00
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Concepte CU.CU11.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 59.100,00

Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 477.408,00

Concepte CU.7520.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 39.000,00

Concepte CU.6760.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4410 (Equipaments culturals)
Quantitat: 27.073,00

Concepte CU.6080.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 4450 (Grans institucions culturals)
Quantitat: 66.000,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 267.836,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.7495.464.9001 (Pla específic de biblioteques PUOSC)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 2.451.458,00

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 510
SP del Partit Popular de Catalunya (139)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Concepte CU.CU02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00
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Alta
Concepte CU.CU13.448.0023 (Al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Impuls del projecte de promoció turística del conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella de Lleida (Segrià).

Esmena 511
SP del Partit Popular de Catalunya (154)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Concepte CU.CU02.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU02.610.9000 (Projecte constructiu nova biblioteca a Tarragona)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 1.400.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu d’una nova biblioteca al municipi de Tarragona 
(Tarragonès).

Esmena 512
SP del Partit Popular de Catalunya (73)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Concepte CU.CU02.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.610.9000 (Rehabilitació de les Torres de guaita, béns d’inte-
rès artístic, de Castelldefels)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Rehabilitació de les Torres de guaita, béns d’interès artístic, situades al municipi de 
Castelldefels (Baix Llobregat).

Esmena 513
SP del Partit Popular de Catalunya (123)

Baixa
Concepte CU.CU02.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte CU.CU02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (A l’Ajuntament de Figueres per les obre sde mi-
llora del Casino Menestral)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) en les obres de millora 
del Casino Menestral, Creu de Sant Jordi 2004.

Esmena 514
SP del Partit Popular de Catalunya (116)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 600.000,00

Alta
Concepte CU.CU13.448.0043 (Al Consorci del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 600.000,00

Motivació: Aportació al Consorci del Museu de Ciències Naturals d’anualitat pendents.

Esmena 515
SP del Partit Popular de Catalunya (115)

Baixa
Concepte CU.CU13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (A l’Ajuntament de Barcelona per aportació als 
arxius municipals)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Aportació al Arxius Municipals de la ciutat de Barcelona

Esmena 516
SP del Partit Popular de Catalunya (114)

Baixa
Concepte CU.7495.482.0038 (A la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l’Esbar-
zer)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 135.000,00

Concepte CU.7495.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 527.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.610.9000 (Finançament obres rehabilitació de l’església Sant 
Martí de Provençals de Barcelona)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 662.000,00

Motivació: Finançament de les obres de rehabilitació de l’església Sant Martí de Provençals de 
Barcelona (Barcelonès).

Esmena 517
SP del Partit Popular de Catalunya (17)

Baixa
Concepte CU.7495.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU11.482.9000 (Al desenvolupament de la llengua de signes ca-
talana)
Programa 4510 (Promoció de la llengua catalana)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Supressió de la subvenció a Òmnium Cultura de la Catalunya Nord per a finançar 
mesures de suport i desenvolupament de la llengua de signes catalana.

Esmena 518
SP del Partit Popular de Catalunya (19)

Baixa
Concepte CU.7575.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 250.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte CU.CU13.460.9000 (A l’Ajuntament de Figueres per a finançar les des-
peses de la Casa natal de Salvador Dalí)
Programa 4430 (Protecció i conservació del patrimoni cultural)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Suport al projecte de Casa natal de Salvador Dalí a Figueres.

JUSTÍCIA (JU)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 519
GP de Ciutadans (83)

Baixa
Concepte JU.JU01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 233.008,52

Concepte JU.JU01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 238.750,38

Concepte JU.JU01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.683,77

Concepte JU.JU01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 224.639,66

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU03.221.9000 (A la creación de un Fondo para la mejora del ves-
tuario y las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 779.082,33

Esmena 520
GP de Ciutadans (79)

Baixa
Concepte JU.JU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.750,00

Concepte JU.JU01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 41.669,99

Concepte JU.JU01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.467,22
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Concepte JU.JU01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 149.716,61

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 31.125,00

Concepte JU.JU01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.425,00

Concepte JU.JU01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 25.200,00

Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.250,00

Concepte JU.JU01.226.0010 (Premis)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.300,00

Concepte JU.JU01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.750,00

Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 74.250,00

Concepte JU.JU01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 10.500,00

Concepte JU.JU01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 16.500,00

Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 210.000,00

Concepte JU.JU01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 26.250,00

Concepte JU.JU01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 34.125,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 489.750,00
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Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.750,00

Concepte JU.JU01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 30.000,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 14.878,30

Concepte JU.JU01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 30.000,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 4.434,14

Concepte JU.JU01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 45.000,00

Concepte JU.JU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 375,00

Concepte JU.JU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 4.500,00

Concepte JU.JU01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 3.750,38

Concepte JU.JU01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 117.750,00

Concepte JU.JU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.JU03.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 13.500,00

Concepte JU.JU03.221.0003 (Vestuari)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 13.500,00

Concepte JU.JU03.223.0001 (Transports)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 363.545,55

Concepte JU.JU03.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 3.730,50
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Concepte JU.JU03.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 48.750,00

Concepte JU.JU03.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 7.500,00

Concepte JU.JU03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 146.158,80

Concepte JU.JU03.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 103.800,00

Concepte JU.JU01.470.0001 (A empreses privades)
Programa 3240 (Relacions amb les confessions religioses)
Quantitat: 37.500,65

Concepte JU.JU04.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 1.800,00

Concepte JU.JU04.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 9.825,00

Concepte JU.JU04.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 7.418,41

Concepte JU.JU04.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2120 (Justícia juvenil)
Quantitat: 23.604,92

Concepte JU.JU05.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 51.750,00

Concepte JU.JU05.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 4.500,00

Concepte JU.JU05.221.0003 (Vestuari)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 750,00

Concepte JU.JU05.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 91.302,86

Concepte JU.JU05.223.0001 (Transports)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 882.882,94
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Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.221.9000 (A la creación de un Fondo para crear Unidades de 
Valoración Forense Integral)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 3.224.286,27

Esmena 521
GP de Ciutadans (45)

Baixa
Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 514.283,95

Concepte JU.JU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.741.074,68

Concepte JU.JU01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 615.544,50

Concepte JU.JU01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 253.922,90

Concepte JU.JU03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 2.079.255,71

Concepte JU.JU03.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 685.000,00

Concepte JU.JU03.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 419.423,77

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU05.482.9000 (A los Colegios de Abogados y Procuradores para 
la mejora de la justicia gratuita)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 7.308.505,51

Esmena 522
GP de Ciutadans (84)

Baixa
Concepte JU.JU05.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 2.250,00

Concepte JU.JU05.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 40.178,86
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Concepte JU.JU05.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 706.367,78

Concepte JU.JU05.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 2.986.288,84

Concepte JU.JU05.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 2.400.000,00

Concepte JU.JU05.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 1.034.934,63

Concepte JU.JU07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 1.725,00

Concepte JU.JU07.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 18.750,00

Concepte JU.JU07.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 15.750,00

Concepte JU.JU07.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 90.000,00

Concepte JU.JU07.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 39.375,00

Concepte JU.JU07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.JU07.483.0001 (Premis)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.JU07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 2140 (Dret civil i entitats jurídiques)
Quantitat: 15.502,24

Concepte JU.6150.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 13.628,90

Concepte JU.6150.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 10.917,75

Concepte JU.6150.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 2.625,00
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Concepte JU.6150.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 2.088,00

Concepte JU.6150.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 181.767,75

Concepte JU.6150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 58.815,29

Concepte JU.6150.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 82.287,92

Concepte JU.6150.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 117.254,09

Concepte JU.6150.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 40.000,00

Concepte JU.6150.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 25.000,00

Concepte JU.6150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2150 (Formació del personal de l’àmbit de Justícia)
Quantitat: 3.075,00

Concepte JU.6460.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 22.716,42

Concepte JU.6460.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 6.377,51

Concepte JU.6460.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 8.618,25

Concepte JU.6460.223.0001 (Transports)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 123.149,12

Concepte JU.6460.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 2.250,00

Concepte JU.6460.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 81.873,38

Concepte JU.6460.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 663.008,13

Fascicle quinzè
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Concepte JU.6460.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 395.073,50

Concepte JU.6460.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 26.500,00

Concepte JU.6460.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 25.000,00

Concepte JU.6460.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 123.750,00

Concepte JU.8060.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 21.928,21

Concepte JU.8060.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.725,00

Concepte JU.8060.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 106.500,00

Concepte JU.8060.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 14.625,00

Concepte JU.8060.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00

Concepte JU.8060.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 975,00

Concepte JU.8060.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 30.375,00

Concepte JU.8060.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 23.333,61
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Concepte JU.8060.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.500,00

Concepte JU.8060.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.775,00

Concepte JU.8060.483.0001 (Premis)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 500,00

Concepte JU.7550.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 12.833,75

Concepte JU.7550.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.250,00

Concepte JU.7550.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.7550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 45.787,50

Concepte JU.7550.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.500,00

Concepte JU.8930.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 12.375,00

Concepte JU.8930.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 11.250,00

Concepte JU.8930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 45.000,00

Concepte JU.8930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU09.150.9000 (A la creación de un Fondo para la equiparación 
del complemento específico del personal al servicio de la Administración de 
Justitica)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 9.738.131,43
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Esmena 523
GP de Ciutadans (78)

Baixa
Concepte JU.JU05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 250.566,98

Concepte JU.JU05.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 8.499.437,48

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.610.9000 (A la construcción de nuevos emplazamientos de 
juzgados y al refuerzo de juzgados para la agilización procesal)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 8.750.004,46

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 524
GP Socialistes i Units per Avançar (3)

Baixa
Concepte JU.JU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.611.9000 (Construcció dels nous jutjats de Martorell (redac-
ció del projecte))
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció dels nous jutjats de Martorell (redacció del projecte)

Esmena 525
GP Socialistes i Units per Avançar (4)

Baixa
Concepte JU.JU05.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 500.000,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 200.000,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.611.9000 (Projecte de construcció del Fòrum de la justícia de 
Tarragona)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Projecte de construcció del Fòrum de la justícia de Tarragona

Esmena 526
GP Socialistes i Units per Avançar (2)

Baixa
Concepte JU.JU05.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.611.9000 (Construcció del nou centre penitenciari a Tàrrega 
(redacció del projecte) )
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció del nou centre penitenciari a Tàrrega (redacció del projecte)

Esmena 527
GP Socialistes i Units per Avançar (5)

Baixa
Concepte JU.JU05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 180.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.610.9000 (Construcció dels equipaments penitenciaris, de rè-
gim obert i preventius de la Zona Franca i al tancament de la presó de la Trinitat 
Vella de Barcelona)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 180.000,00

Motivació: Construcció dels equipaments penitenciaris, de règim obert i preventius de la Zona 
Franca i al tancament de la presó de la Trinitat Vella de Barcelona

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 528
GP de Catalunya en Comú Podem (16)

Baixa
Concepte JU.JU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte JU.JU05.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 3.853.725,13
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Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU09.121.9000 (Complemento específic i específic transitori per als 
funcionaris al servei de l’administració de Justícia )
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 4.853.725,13

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 529
SP del Partit Popular de Catalunya (153)

Baixa
Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 600.000,00

Concepte JU.JU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte JU.JU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 600.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.610.9000 (Projecte constructiu del Fòrum de la Justícia a la 
ciutat de Tarragona (Tarragonès))
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 2.700.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu del Fòrum de la Justícia a la ciutat de Tarrago-
na (Tarragonès).

Esmena 530
SP del Partit Popular de Catalunya (164)

Baixa
Concepte JU.8060.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 544.146,08

Concepte JU.8060.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 47.017,94

Concepte JU.8060.131.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 74.984,49

Concepte JU.8060.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 87.712,82
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Concepte JU.8060.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 273.180,12

Concepte JU.8060.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 165.423,57

Concepte JU.8060.201.0001 (Lloguers i cànons de material de transport)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.8060.210.0001 (Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr.)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 8.500,00

Concepte JU.8060.213.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’altre im-
mobilitzat material)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.700,00

Concepte JU.8060.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 18.500,00

Concepte JU.8060.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 580,00

Concepte JU.8060.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.300,00

Concepte JU.8060.223.0001 (Transports)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.700,00

Concepte JU.8060.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 142.000,00

Concepte JU.8060.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00
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Concepte JU.8060.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 19.500,00

Concepte JU.8060.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 20.000,00

Concepte JU.8060.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.000,00

Concepte JU.8060.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.300,00

Concepte JU.8060.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 600,00

Concepte JU.8060.227.0001 (Neteja i sanejament)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 21.000,00

Concepte JU.8060.227.0002 (Seguretat)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 38.100,00

Concepte JU.8060.227.0007 (Gestió de centres i serveis)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 9.000,00

Concepte JU.8060.227.0008 (Intèrprets i traductors)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.8060.227.0011 (Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.227.0012 (Actuacions de control)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.000,00

Concepte JU.8060.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.500,00

Concepte JU.8060.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.687,76

Concepte JU.8060.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 46.667,22

Concepte JU.8060.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00
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Concepte JU.8060.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.700,00

Concepte JU.8060.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 44.000,00

Concepte JU.8060.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 25.000,00

Concepte JU.8060.460.0001 (A corporacions locals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 55.000,00

Concepte JU.8060.481.0001 (A fundacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.000,00

Concepte JU.8060.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 75.000,00

Concepte JU.8060.483.0001 (Premis)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.670.0001 (Fons Bibliogràfic)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.7550.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 75.798,50

Concepte JU.7550.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 25.866,50

Concepte JU.7550.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 51.335,00

Concepte JU.7550.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 42.500,00

Concepte JU.7550.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.7550.210.0001 (Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr.)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.500,00
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Concepte JU.7550.212.0002 (Conservació, reparació i manteniment d’equips de 
reprografia i fotocopiadores)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.500,00

Concepte JU.7550.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.7550.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 16.350,00

Concepte JU.7550.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 300,00

Concepte JU.7550.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 800,00

Concepte JU.7550.222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.500,00

Concepte JU.7550.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.400,00

Concepte JU.7550.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.7550.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.7550.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.600,00

Concepte JU.7550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 61.050,00

Concepte JU.7550.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.7550.342.0001 (Comissions i altres despeses bancàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.7550.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 38.150,00
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Concepte JU.7550.640.0001 (Inversions en mobiliari i estris per compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.8930.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 69.400,00

Concepte JU.8930.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 69.500,00

Concepte JU.8930.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 49.500,00

Concepte JU.8930.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 58.500,00

Concepte JU.8930.212.0003 (Manteniment d’aplicacions informàtiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.000,00

Concepte JU.8930.213.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’altre im-
mobilitzat material)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 16.500,00

Concepte JU.8930.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 650,00

Concepte JU.8930.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 28.000,00

Concepte JU.8930.221.0006 (Compres de mercaderies i matèries primeres)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 17.000,00

Concepte JU.8930.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 700,00

Concepte JU.8930.222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.500,00

Concepte JU.8930.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.8930.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.000,00
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Concepte JU.8930.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00

Concepte JU.8930.226.0039 (Despeses per serveis bancaris)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.200,00

Concepte JU.8930.227.0001 (Neteja i sanejament)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 300,00

Concepte JU.8930.227.0002 (Seguretat)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.900,00

Concepte JU.8930.227.0012 (Actuacions de control)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.350,00

Concepte JU.8930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 60.000,00

Concepte JU.8930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8930.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 500,00

Concepte JU.8930.620.0001 (Inversions en maquinària i utillatge)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.000,00

Concepte JU.8930.650.0001 (Inversions en equips de procés de dades)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 500,00

Concepte JU.8930.680.0001 (Inversions en immobilitzat intangible)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.JU01.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 10.000,00

Concepte JU.JU01.460.0001 (A corporacions locals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 168.000,00

Concepte JU.JU01.481.0001 (A fundacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00
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Concepte JU.JU01.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00

Concepte JU.JU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte JU.JU03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte JU.JU05.227.0008 (Intèrprets i traductors)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte JU.JU05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 334.089,31

Concepte JU.JU05.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 474.910,95

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU09.125.9000 (Retribucions complementàries per assolir l’equi-
paració salarial)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 9.707.450,26

Motivació: Increment retributiu al personal al servei de l’administració de justícia per a l’equi-
parament salarial.

Esmena 531
SP del Partit Popular de Catalunya (20)

Baixa
Concepte JU.8060.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 544.146,08

Concepte JU.8060.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 47.017,94

Concepte JU.8060.131.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 74.984,49

Concepte JU.8060.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 87.712,82

Concepte JU.8060.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 273.180,12
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Concepte JU.8060.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 165.423,57

Concepte JU.8060.201.0001 (Lloguers i cànons de material de transport)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.8060.210.0001 (Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr.)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 8.500,00

Concepte JU.8060.213.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’altre im-
mobilitzat material)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.700,00

Concepte JU.8060.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 18.500,00

Concepte JU.8060.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 580,00

Concepte JU.8060.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.300,00

Concepte JU.8060.223.0001 (Transports)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.500,00

Concepte JU.8060.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.700,00

Concepte JU.8060.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 142.000,00

Concepte JU.8060.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 19.500,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 631 

Concepte JU.8060.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 20.000,00

Concepte JU.8060.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.000,00

Concepte JU.8060.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.300,00

Concepte JU.8060.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 600,00

Concepte JU.8060.227.0001 (Neteja i sanejament)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 21.000,00

Concepte JU.8060.227.0002 (Seguretat)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 38.100,00

Concepte JU.8060.227.0007 (Gestió de centres i serveis)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 9.000,00

Concepte JU.8060.227.0008 (Intèrprets i traductors)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.8060.227.0011 (Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.227.0012 (Actuacions de control)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.000,00

Concepte JU.8060.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.500,00

Concepte JU.8060.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.687,76

Concepte JU.8060.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 46.667,22

Concepte JU.8060.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00

Concepte JU.8060.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.700,00
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Concepte JU.8060.240.0001 (Despeses de publicacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 44.000,00

Concepte JU.8060.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 25.000,00

Concepte JU.8060.460.0001 (A corporacions locals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 55.000,00

Concepte JU.8060.481.0001 (A fundacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.000,00

Concepte JU.8060.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 75.000,00

Concepte JU.8060.483.0001 (Premis)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8060.670.0001 (Fons Bibliogràfic)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.7550.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 75.798,50

Concepte JU.7550.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 25.866,50

Concepte JU.7550.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 51.335,00

Concepte JU.7550.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 42.500,00

Concepte JU.7550.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.7550.210.0001 (Conservació, reparació i manteniment terrenys, 
béns naturals, edificis i altres constr.)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.500,00

Concepte JU.7550.212.0002 (Conservació, reparació i manteniment d’equips de 
reprografia i fotocopiadores)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.500,00
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Concepte JU.7550.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.7550.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 16.350,00

Concepte JU.7550.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 300,00

Concepte JU.7550.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 800,00

Concepte JU.7550.222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.500,00

Concepte JU.7550.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.400,00

Concepte JU.7550.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.000,00

Concepte JU.7550.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.7550.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.600,00

Concepte JU.7550.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 61.050,00

Concepte JU.7550.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 6.000,00

Concepte JU.7550.342.0001 (Comissions i altres despeses bancàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.000,00

Concepte JU.7550.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 38.150,00

Concepte JU.7550.640.0001 (Inversions en mobiliari i estris per compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.000,00
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Concepte JU.8930.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 69.400,00

Concepte JU.8930.130.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 69.500,00

Concepte JU.8930.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 49.500,00

Concepte JU.8930.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 58.500,00

Concepte JU.8930.212.0003 (Manteniment d’aplicacions informàtiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 7.000,00

Concepte JU.8930.213.0001 (Conservació, reparació i manteniment d’altre im-
mobilitzat material)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 16.500,00

Concepte JU.8930.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 650,00

Concepte JU.8930.221.0001 (Aigua i energia)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 28.000,00

Concepte JU.8930.221.0006 (Compres de mercaderies i matèries primeres)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 17.000,00

Concepte JU.8930.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 700,00

Concepte JU.8930.222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 3.500,00

Concepte JU.8930.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.000,00

Concepte JU.8930.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 40.000,00

Concepte JU.8930.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00
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Concepte JU.8930.226.0039 (Despeses per serveis bancaris)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 1.200,00

Concepte JU.8930.227.0001 (Neteja i sanejament)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 300,00

Concepte JU.8930.227.0002 (Seguretat)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.900,00

Concepte JU.8930.227.0012 (Actuacions de control)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 4.350,00

Concepte JU.8930.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 60.000,00

Concepte JU.8930.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.8930.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 500,00

Concepte JU.8930.620.0001 (Inversions en maquinària i utillatge)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 5.000,00

Concepte JU.8930.650.0001 (Inversions en equips de procés de dades)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 500,00

Concepte JU.8930.680.0001 (Inversions en immobilitzat intangible)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 2.000,00

Concepte JU.JU01.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 10.000,00

Concepte JU.JU01.460.0001 (A corporacions locals)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 168.000,00

Concepte JU.JU01.481.0001 (A fundacions)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00

Concepte JU.JU01.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens 
corporatius)
Programa 1310 (Participació ciutadana i qualitat democràtica)
Quantitat: 15.000,00
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Alta
Concepte JU.JU01.610.0001 (Inversions en edificis i altres construccions per 
compte propi)
Programa 2110 (Administració de Justícia i Ministeri Fiscal)
Quantitat: 2.898.450,00

Motivació: Supressió de la transferència al Memorial Democràtic, al Consorci dels Espais de 
la Batalla de l’Ebre i al Consorci del Museu Memorial de l’Exili i destinar la dotació a millorar 
els equipaments judicials.

Esmena 532
SP del Partit Popular de Catalunya (128)

Baixa
Concepte JU.JU03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 400.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte JU.JU01.610.9000 (Millora dels equipaments del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses a Figueres)
Programa 2130 (Serveis penitenciaris)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Millora dels equipaments del Centre Penitenciari Puig de les Basses a Figueres (Alt 
Empordà).

TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (BE)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 533
GP de Ciutadans (97)

Baixa
Concepte BE.BE01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 296.814,90

Concepte BE.BE01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 304.257,01

Concepte BE.BE01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 70.260,40

Concepte BE.BE01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 192.837,99

Concepte BE.BE01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 163.665,11
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Concepte BE.BE01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.457,50

Concepte BE.BE01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.637,50

Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.347.903,65

Concepte BE.BE01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 31.672,50

Concepte BE.BE01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 9.000,00

Concepte BE.BE01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 24.000,00

Concepte BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 41.250,00

Concepte BE.BE01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 33.000,00

Concepte BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 28.320,00

Concepte BE.BE01.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.875,00

Concepte BE.BE01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 41.250,00

Concepte BE.BE01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 52.500,00

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 280.267,25

Concepte BE.BE01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 32.838,59

Concepte BE.BE01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 32.753,33
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Concepte BE.BE01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 375,00

Concepte BE.BE01.221.0003 (Vestuari)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.125,00

Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 26.250,00

Concepte BE.BE01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 67.197,50

Concepte BE.BE01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 68.732,13

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.575,00

Concepte BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 112.500,00

Concepte BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 37.500,00

Concepte BE.BE01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 119.250,00

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 70.046,25

Concepte BE.BE06.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 50.794,61

Concepte BE.BE06.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 5.625,00

Concepte BE.BE06.223.0001 (Transports)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 3.750,00

Concepte BE.BE06.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 1.500,00
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Concepte BE.BE06.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 3.750,00

Concepte BE.BE06.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 97.500,00

Concepte BE.BE06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 7.500,00

Concepte BE.BE06.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 45.000,00

Concepte BE.BE06.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 136.265,40

Concepte BE.BE06.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 11.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la prestación por acogida de menores tutelados 
por la Generalitat)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 4.875.546,62

Esmena 534
GP de Ciutadans (89)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 894.756,74

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 8.957.362,45

Concepte BE.BE01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.745.798,29

Concepte BE.BE01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.685.950,50

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300,00
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Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.481.250,00

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 150.000,00

Concepte BE.BE06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 204.707,22

Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 1.061.990,22

Concepte BE.BE09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 28.350,00

Concepte BE.BE12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 107.999,25

Concepte BE.BE12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 590.800,64

Concepte BE.BE14.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 9.592,50

Concepte BE.BE15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 177.522,92

Concepte BE.BE16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 7.125,00

Concepte BE.BE17.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 406.721,25

Concepte BE.BE18.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 488.394,23
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Concepte BE.BE18.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 292.500,00

Concepte BE.BE19.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 397.066,64

Concepte BE.BE19.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.436.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la creación de un Fondo de devolución de pen-
siones de orfandad de menores tutelados por la Generalitat)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 21.124.437,85

Esmena 535
GP de Ciutadans (121)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.481.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE07.440.9000 (A la creación de un Fondo para financiar el Plan 
Integral de Atención a las Personas Refugiadas)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.481.250,00

Esmena 536
GP de Ciutadans (120)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 894.756,75

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE07.227.9000 (Creac. Fondo formac. para funcionarios intervi-
enen situac. riesgo, violencia o discrimin. por orientac. sexual, identidad o ex-
presión de género)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 894.756,75
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Esmena 537
GP de Ciutadans (122)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 150.000,00

Concepte BE.BE06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 204.707,22

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE18.227.9000 (A la actualización de la Cartera de Servicios So-
ciales)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 354.707,22

Esmena 538
GP de Ciutadans (100)

Baixa
Concepte BE.BE07.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 3.000,00

Concepte BE.BE07.223.0001 (Transports)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 750,00

Concepte BE.BE07.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 2.250,00

Concepte BE.BE07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 375,00

Concepte BE.BE07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 129.750,00

Concepte BE.BE07.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 36.000,00

Concepte BE.BE07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 24.000,00

Concepte BE.BE07.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 75,00
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Concepte BE.BE07.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE09.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 9.996,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.226.9000 (A una campaña de prevención del suicidio juve-
nil )
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 207.696,00

Esmena 539
GP de Ciutadans (102)

Baixa
Concepte BE.BE09.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.BE09.223.0001 (Transports)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 900,00

Concepte BE.BE09.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 24.825,00

Concepte BE.BE09.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 750,00

Concepte BE.BE09.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 66.712,50

Concepte BE.BE09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 20.625,00

Concepte BE.BE09.740.7900 (Al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 210.000,00

Concepte BE.BE09.740.7940 (A l’Agència Catalana de la Joventut)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 100.000,00

Concepte BE.BE12.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 165.000,00

Concepte BE.BE12.221.0003 (Vestuari)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 1.275,00
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Concepte BE.BE12.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 94.622,63

Concepte BE.BE12.223.0001 (Transports)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 184.625,45

Concepte BE.BE12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 41.625,00

Concepte BE.BE12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 12.750,00

Concepte BE.BE12.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 56.250,00

Concepte BE.BE12.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 1.875,00

Concepte BE.BE12.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE12.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 4.500,00

Concepte BE.BE12.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 4.740,00

Concepte BE.BE12.226.0010 (Premis)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 2.625,00

Concepte BE.BE12.483.0001 (Premis)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 7.500,00

Concepte BE.BE12.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 2.062,50

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE15.470.9000 (A la creación de una Oficina para la innovación 
I+D+I en Centros Especiales de Empleo)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.010.763,08
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Esmena 540
GP de Ciutadans (104)

Baixa
Concepte BE.BE13.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 19.155,69

Concepte BE.BE13.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 4.275,00

Concepte BE.BE13.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 6.921,90

Concepte BE.BE13.223.0001 (Transports)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 23.207,57

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE01.227.9000 (A la realización de una auditoría externa de la 
DGAIA)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 53.560,16

Esmena 541
GP de Ciutadans (106)

Baixa
Concepte BE.BE13.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.260,00

Concepte BE.BE13.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.BE13.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 8.508,37

Concepte BE.BE13.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 11.583,30

Concepte BE.BE14.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 46.984,50

Concepte BE.BE14.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 375,34

Concepte BE.BE14.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 150.000,00
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Concepte BE.BE14.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.BE14.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 34.496,25

Concepte BE.BE14.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 535,50

Concepte BE.BE14.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE14.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 75.000,00

Concepte BE.BE14.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 52.500,00

Concepte BE.BE14.483.0001 (Premis)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 4.750,00

Concepte BE.BE15.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 52.500,00

Concepte BE.BE15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.800,00

Concepte BE.BE15.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 37.500,00

Concepte BE.BE15.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 15.000,00

Concepte BE.BE15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 24.000,00

Concepte BE.BE15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 7.050,00

Concepte BE.BE15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 825.000,00
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Concepte BE.BE16.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 750,00

Concepte BE.BE16.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 46.500,00

Concepte BE.BE16.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 1.875,00

Concepte BE.BE16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 19.125,00

Concepte BE.BE16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 455.041,76

Concepte BE.BE16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 3.750,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la prestación económica de asistencia personal)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 1.896.135,02

Esmena 542
GP de Ciutadans (114)

Baixa
Concepte BE.BE17.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 199.125,00

Concepte BE.BE17.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 15.000,00

Concepte BE.BE17.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.BE18.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500,00

Concepte BE.BE18.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 2.250,00

Concepte BE.BE18.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 12.750,00
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Concepte BE.BE18.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.BE18.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 3.000,00

Concepte BE.BE18.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 22.500,00

Concepte BE.BE19.223.0001 (Transports)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 2.250,00

Concepte BE.BE19.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 825,00

Concepte BE.BE19.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 225,00

Concepte BE.BE19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 750,00

Concepte BE.BE19.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 2.775,00

Concepte BE.BE20.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 13.500,00

Concepte BE.BE20.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 201.172,13

Concepte BE.BE20.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 118.879,13

Concepte BE.BE20.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 9.000,00

Concepte BE.BE20.440.7940 (A l’Agència Catalana de la Joventut)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 211.250,00

Concepte BE.6160.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 21.892,40

Concepte BE.6160.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 21.835,55
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Concepte BE.6160.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 3.750,00

Concepte BE.6160.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 3.000,00

Concepte BE.6160.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 75.000,00

Concepte BE.6160.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 7.500,00

Concepte BE.6160.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 5.625,00

Concepte BE.6160.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.6160.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.6204.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 21.892,40

Concepte BE.6204.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 21.835,55

Concepte BE.6204.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 6.375,00

Concepte BE.6204.221.0003 (Vestuari)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.6204.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 15.000,00

Concepte BE.6204.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 4.500,00

Concepte BE.6204.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 335.250,00

Concepte BE.6204.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 18.750,00
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Concepte BE.6204.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 9.750,00

Concepte BE.6204.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 455.776,50

Concepte BE.6204.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 168.000,00

Concepte BE.7585.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 216.801,00

Concepte BE.7585.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 8.000,00

Concepte BE.7585.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 11.000,00

Concepte BE.7585.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 8.000,00

Concepte BE.7585.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 32.000,00

Concepte BE.7585.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 12.088,62

Concepte BE.7940.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 30.000,00

Concepte BE.7940.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.7940.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 352.500,00

Concepte BE.7940.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 20.250,00

Concepte BE.7940.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 10.875,00
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Concepte BE.7940.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 90.000,00

Concepte BE.7940.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 90.000,00

Concepte BE.7940.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 99.749,63

Concepte BE.7940.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 47.709,58

Concepte BE.7940.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 90.000,00

Concepte BE.7940.483.0001 (Premis)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 6.250,00

Concepte BE.7150.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 30.989,37

Concepte BE.7150.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 4.500,00

Concepte BE.7150.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 2.287,50

Concepte BE.7150.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 348.338,16

Concepte BE.7150.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.296,25

Concepte BE.7150.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 23.587,50

Concepte BE.8390.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 43.120,67

Concepte BE.8390.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 10.875,00

Concepte BE.8390.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 5.586,11
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Concepte BE.8390.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 3.075,00

Concepte BE.8390.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 88.096,58

Concepte BE.8390.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 9.750,00

Concepte BE.8390.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 18.507,58

Concepte BE.8390.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 13.650,00

Concepte BE.8500.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 39.475,05

Concepte BE.8500.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 15.000,00

Concepte BE.8500.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 134.688,33

Concepte BE.8500.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.271,51

Concepte BE.8500.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 687,11

Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750,00

Concepte BE.8500.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 2.700,00

Concepte BE.8500.223.0001 (Transports)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 86.250,00

Concepte BE.8500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 281.068,50
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Concepte BE.8500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 825,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.470.9000 (A la creación de un Fondo para la puesta en marc-
ha y adecuación de centros de día y residencias)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 4.382.582,71

Esmena 543
GP de Ciutadans (95)

Baixa
Concepte BE.6204.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 3.904.498,43

Concepte BE.6204.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.705.192,50

Concepte BE.7940.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 1.725.850,24

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la prestación económica para cuidador no pro-
fesional)
Programa 3130 (Atenció a les famílies i drets de ciutadania)
Quantitat: 7.335.541,17

Esmena 544
GP de Ciutadans (93)

Baixa
Concepte BE.6204.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 4.615.735,09

Concepte BE.7940.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 289.500,00

Concepte BE.7940.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 11.250,00

Concepte BE.7940.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 16.500,00

Concepte BE.7940.222.0002 (Solucions TIC CTTI-Connectivitat)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 67.500,00
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Concepte BE.7940.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 65.586,30

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la creación de un Fondo de ayudas para la 
emancipación juvenil)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 5.066.071,39

Esmena 545
GP de Ciutadans (119)

Baixa
Concepte BE.7940.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3210 (Serveis a la joventut)
Quantitat: 1.725.850,24

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE19.480.9000 (A la creación de un Fondo para el acceso a los 
suministros básicos)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 1.725.850,24

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 546
GP Socialistes i Units per Avançar (72)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a 
gent gran a Mollet del Vallès (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran a Mollet del Vallès 
(projecte)

Esmena 547
GP Socialistes i Units per Avançar (73)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a 
gent gran a Montornès del Vallès (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran a Montornès del Vallès 
(projecte)

Esmena 548
GP Socialistes i Units per Avançar (68)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte de construcció de la residència per la gent 
gran al barri de Ca n’Aglada de Terrassa)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Projecte de construcció de la residència per la gent gran al barri de Ca n’Aglada 
de Terrassa

Esmena 549
GP Socialistes i Units per Avançar (69)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte de construcció de la nova residència per 
a persones amb discapacitat severa a Terrassa)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Projecte de construcció de la nova residència per a persones amb discapacitat se-
vera a Terrassa

Esmena 550
GP Socialistes i Units per Avançar (70)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de residència per a gent gran a Sant 
Pere Nord de Terrassa (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Construcció de residència per a gent gran a Sant Pere Nord de Terrassa (projecte)

Esmena 551
GP Socialistes i Units per Avançar (74)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a 
persones amb pluridiscapacitat intel·lectual Can Oliveres d’Esplugues de Llobre-
gat (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Construcció d’una residència i centre de dia per a persones amb pluridiscapacitat 
intel·lectual Can Oliveres d’Esplugues de Llobregat (projecte)

Esmena 552
GP Socialistes i Units per Avançar (75)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 80.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Recursos habitacionals per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual a Gavà)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 80.000,00

Motivació: Recursos habitacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual a Gavà

Esmena 553
GP Socialistes i Units per Avançar (71)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.000,00

Concepte BE.BE01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 44.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte d’una nova residència per a gent gran a 
Pineda de Mar )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 50.000,00

Motivació: Projecte d’una nova residència per a gent gran a Pineda de Mar

Esmena 554
GP Socialistes i Units per Avançar (87)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Primera fase de construcció de la nova residència 
per a gent gran a Llançà)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Primera fase de construcció de la nova residència per a gent gran a Llançà

Esmena 555
GP Socialistes i Units per Avançar (76)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de la residència i centre de dia per a 
gent gran Empordà al barri de Sant Martí de Barcelona (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de la residència i centre de dia per a gent gran Empordà al barri de Sant 
Martí de Barcelona (projecte)

Esmena 556
GP Socialistes i Units per Avançar (77)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 658

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de la residència i centre de dia per a 
gent gran Skoda a l’Eixample de Barcelona (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de la residència i centre de dia per a gent gran Skoda a l’Eixample de 
Barcelona (projecte)

Esmena 557
GP Socialistes i Units per Avançar (78)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció la residència i centre de dia per a gent 
gran Benavent al barri de Maternitat i Sant Ramon de Les Corts de Barcelona 
(projecte)  )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció la residència i centre de dia per a gent gran Benavent al barri de Ma-
ternitat i Sant Ramon de Les Corts de Barcelona (projecte)

Esmena 558
GP Socialistes i Units per Avançar (79)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de la residència i centre de dia per a 
gent gran Casernes de Sant Andreu al barri de Sant Andreu de Barcelona (pro-
jecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de la residència i centre de dia per a gent gran Casernes de Sant An-
dreu al barri de Sant Andreu de Barcelona (projecte)

Esmena 559
GP Socialistes i Units per Avançar (80)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de la residència i centre de dia per a 
gent gran Casernes al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de la residència i centre de dia per a gent gran Casernes al Parc Sani-
tari Pere Virgili de Barcelona (projecte)

Esmena 560
GP Socialistes i Units per Avançar (81)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció de la residència i centre de dia per a 
gent gran del Carrer Energia a La Marina del Port del districte de Sants de Bar-
celona (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de la residència i centre de dia per a gent gran del Carrer Energia a La 
Marina del Port del districte de Sants de Barcelona (projecte)

Esmena 561
GP Socialistes i Units per Avançar (83)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a 
gent gran al barri del Carmel al districte d’Horta de Barcelona (projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran al barri del Carmel al 
districte d’Horta de Barcelona (projecte)

Esmena 562
GP Socialistes i Units per Avançar (86)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3160 (Atenció a les persones amb discapacitats)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència per a persones amb 
discapacitat a Aiguablava al districte de Nou Barris de Barcelona (projecte) )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència per a persones amb discapacitat a Aiguablava al dis-
tricte de Nou Barris de Barcelona (projecte)

Esmena 563
GP Socialistes i Units per Avançar (66)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000.000,00

Alta
Concepte BE.BE19.480.0003 (Prestació econòmica per cuidador no professional 
(LAPAD))
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)

Esmena 564
GP Socialistes i Units per Avançar (65)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte BE.BE01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE06.482.9000 (Lluita contra la pobresa infantil)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 5.000.000,00

Motivació: Lluita contra la pobresa infantil

Esmena 565
GP Socialistes i Units per Avançar (100)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.480.9000 (Desplegament de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de 
la llengua de signes catalana)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Desplegament de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana

Esmena 566
GP Socialistes i Units per Avançar (84)

Baixa
Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència i centre de dia per a 
gent gran al barri de Vilapiscina-Torre Llobeta i Pere Virgili al barri de Vallcar-
ca del districte )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran al barri de Vilapisci-
na-Torre Llobeta i Pere Virgili al barri de Vallcarca del districte de Gràcia de Barcelona (pro-
jecte)

Esmena 567
GP Socialistes i Units per Avançar (85)

Baixa
Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Construcció d’una residència per a persones amb 
discapacitat a Les Casernes de Sant Andreu de Barcelona (Projecte))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció d’una residència per a persones amb discapacitat a Les Casernes de 
Sant Andreu de Barcelona (Projecte)

Esmena 568
GP Socialistes i Units per Avançar (88)

Baixa
Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 100.000,00

Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 900.000,00

Fascicle setzè
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Posada en marxa del centre de dia Miguel Hernán-
dez de Santa Coloma de Gramenet )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Posada en marxa del centre de dia Miguel Hernández de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 569
GP Socialistes i Units per Avançar (90)

Baixa
Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Places per a l’atenció a la gent gran i centre de dia 
a Montcada i Reixac)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Places per a l’atenció a la gent gran i centre de dia a Montcada i Reixac

Esmena 570
GP Socialistes i Units per Avançar (91)

Baixa
Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Construcció d’una residència per a gent gran a 
Sentmenat )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Construcció d’una residència per a gent gran a Sentmenat

Esmena 571
GP Socialistes i Units per Avançar (93)

Baixa
Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 300.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Concertació de places a la residència per a gent 
gran de Sant Vicenç dels Horts)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Concertació de places a la residència per a gent gran de Sant Vicenç dels Horts

Esmena 572
GP Socialistes i Units per Avançar (92)

Baixa
Concepte BE.BE07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3140 (Atenció a la immigració)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Places per al centre de dia per a gent gran a Sant 
Joan Despí)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 250.000,00

Motivació: Places per al centre de dia per a gent gran a Sant Joan Despí

Esmena 573
GP Socialistes i Units per Avançar (89)

Baixa
Concepte BE.BE12.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3230 (Serveis a la comunitat)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Ampliació de la residència i centre de dia per a 
gent gran Can Dotras a Montmeló )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Ampliació de la residència i centre de dia per a gent gran Can Dotras a Montmeló

Esmena 574
GP Socialistes i Units per Avançar (96)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 400.000,00
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Alta
Concepte BE.BE18.448.0033 (Al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Soci-
als«La Sopa»)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Ampliació de l’aportació al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials«La 
Sopa» de Girona per al programa d’atenció al sensellerisme (programa housing)

Esmena 575
GP Socialistes i Units per Avançar (97)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 400.000,00

Alta
Concepte BE.BE12.448.0022 (Al Consorci Badalona Sud)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 400.000,00

Motivació: Augment de l’aportació al Consorci Badalona Sud

Esmena 576
GP Socialistes i Units per Avançar (94)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Concertació de places a la residència de la Funda-
ció Iris d’Educació Especial a Sant Vicenç dels Horts )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Concertació de places a la residència de la Fundació Iris d’Educació Especial a Sant 
Vicenç dels Horts

Esmena 577
GP Socialistes i Units per Avançar (99)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 270.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE18.460.9000 (Pisos d’emergència social a Esparreguera)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 270.000,00

Motivació: Creació de pisos d’emergència social a Esparreguera

Esmena 578
GP Socialistes i Units per Avançar (98)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 140.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE06.251.9000 (Augment del personal del Centre Residencial 
d’Educació Intensiva Can Rubió d’Esparreguera)
Programa 3180 (Atenció a la infància i l’adolescència)
Quantitat: 140.000,00

Motivació: Augment del personal del Centre Residencial d’Educació Intensiva Can Rubió d’Es-
parreguera

Esmena 579
GP Socialistes i Units per Avançar (95)

Baixa
Concepte BE.BE15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 230.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Places per a la residència municipal Can Comelles 
d’Esparreguera )
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 230.000,00

Motivació: Places per a la residència municipal Can Comelles d’Esparreguera

Esmena 580
GP Socialistes i Units per Avançar (147)

Baixa
Concepte BE.6204.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta
Concepte BE.BE15.482.0033 (Inserció laboral i treball protegit)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Dotació pels tallers ocupacionals per persones amb discapacitat



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 666

Esmena 581
GP Socialistes i Units per Avançar (148)

Baixa
Concepte BE.6204.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.6204.251.9000 (Programa per formar aturats de llarga durada en 
eficiència energètica )
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Programa per formar aturats de llarga durada en eficiència energètica

Esmena 582
GP Socialistes i Units per Avançar (67)

Baixa
Concepte BE.6204.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.6204.610.9000 (Construcció de les noves oficines del SOC de 
l’Anoia a Igualada (projecte) )
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Construcció de les noves oficines del SOC de l’Anoia a Igualada (projecte)

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM

Esmena 583
GP de Catalunya en Comú Podem (14)

Baixa
Concepte BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00

Concepte BE.BE01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 3330 (Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació)
Quantitat: 20.000,00

Concepte BE.BE01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00

Concepte BE.BE01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 10.000,00
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Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 20.000,00

Concepte BE.BE01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE01.227.9000 (Desplegament de la Llengua de signes catalana 
(LSC))
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 584
SP del Partit Popular de Catalunya (47)

Baixa
Concepte BE.BE01.221.0089 (Altres subministraments)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Increment del nombre de disposituus assistèncials 
a L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 60.000,00

Motivació: Incrementar el nombre de dispositius assistencials a L’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès).

Esmena 585
SP del Partit Popular de Catalunya (117)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu segona residència gent gran 
a Figueres)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de la segona residència per la gent gran al mu-
nicipi de Figueres (Alt Empordà).
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Esmena 586
SP del Partit Popular de Catalunya (126)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu ampliació residència gent 
gran a Palamós)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de l’ampliació residència gent gran al municipi 
de Palamós (Baix Empordà).

Esmena 587
SP del Partit Popular de Catalunya (143)

Baixa
Concepte BE.BE01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (projecte constructiu residència i centre de dia gent 
gran al barri de Pardinyes de Lleida)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de la residència i centre de dia per la gent gran 
al barri de Pardinyes de Lleida (Segrià).

Esmena 588
SP del Partit Popular de Catalunya (144)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.700.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Posada en funcionament de la residència de Sant 
Martí de Riucorb (Urgell))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 2.200.000,00

Motivació: Posada en funcionament de la residència de Sant Martí de Riucorb (Urgell).
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Esmena 589
SP del Partit Popular de Catalunya (89)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
persones discapacitat a les Casernes de Sant Andreu de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia per a persones amb discapacitat a les Casernes de Sant Andreu de Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 590
SP del Partit Popular de Catalunya (90)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció Centre 
Residencial d’AtAiguablava de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció del Centre 
Residencial d’Atenció Educativa Aiguablava a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 591
SP del Partit Popular de Catalunya (91)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
i centre de dia gent gran Benavent de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia i centre de dia per a gent gran Benavent a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 592
SP del Partit Popular de Catalunya (92)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
i centre de dia gent gran Can Ferro II de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia i centre de dia per a gent gran Can Ferro II a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 593
SP del Partit Popular de Catalunya (93)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
i centre de dia gent gran Casernes de Sant Andreu de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia i centre de dia per a gent gran Casernes de Sant Andreu a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 671 

Esmena 594
SP del Partit Popular de Catalunya (94)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
i centre de dia gent gran Gran Empordà de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia i centre de dia per a gent gran Gran Empordà a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 595
SP del Partit Popular de Catalunya (95)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
i centre de dia gent gran Mercat del Guinardó de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia i centre de dia per a gent gran Mercat del Guinardó a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 596
SP del Partit Popular de Catalunya (96)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residèn-
cia i centre de dia gent gran Viladomat-Illa Skoda de Barcelona (nova ubicació))
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la resi-
dència i centre de dia per a gent Viladomat-Illa Skoda a Barcelona (Barcelonès) en una altra 
ubicació.

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 597
SP del Partit Popular de Catalunya (97)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
persones discapacitat psíquica Via Assistencial de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la residèn-
cia per a persones amb discapacitat psíquica Via Assistencial a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 598
SP del Partit Popular de Catalunya (98)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció Llar Resi-
dencial CPB Pere Virgili de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la Llar 
Residencial CPB Pere Virgili a Barcelona (Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.
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Esmena 599
SP del Partit Popular de Catalunya (99)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu i inici construcció residència 
persones discapacitat psíquica TEB al districte de Sant Andreu de Barcelona)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu i inici de les obres de construcció de la resi-
dència per a persones amb discapacitat psíquica TEB al districte de Sant Andreu de Barcelona 
(Barcelonès).

Equipament inclòs al Conveni d’Equipaments Socials 2005-2007.

Esmena 600
SP del Partit Popular de Catalunya (48)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu d’una nova residència per a 
gent gran a L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 500.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu d’una nova residència per a la gent gran a L’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)

Esmena 601
SP del Partit Popular de Catalunya (49)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Augment del nombre de places d’oferta pública de 
residència per a la gent gran a L’Hospitalet de Llobregat)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Ampliació del nombre de places d’oferta pública de residència per a la gent gran a 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Esmena 602
SP del Partit Popular de Catalunya (71)

Baixa
Concepte BE.BE01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Concepte BE.BE01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.251.9000 (Increment del nombre de places concertades en 
residències i centres de dia per a gent gran a Castelldefels)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 700.000,00

Motivació: Increment del nombre de places concertades en residències i centres de dia per a 
gent gran al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat).

Esmena 603
SP del Partit Popular de Catalunya (72)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE18.460.9000 (A l’Ajuntament de Castelldefels per a finançar el 
contracte programa de serveis socials)
Programa 3170 (Altres serveis de protecció social)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Increment del nombre de places concertades en residències i centres de dia per a 
gent gran al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat).
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Esmena 604
SP del Partit Popular de Catalunya (145)

Baixa
Concepte BE.BE01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.610.9000 (Projecte constructiu residència gent gran a Tàr-
rega)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 300.000,00

Motivació: Elaboració del projecte constructiu de la residència per la gent gran al municipi de 
Tàrrega (Urgell).

Esmena 605
SP del Partit Popular de Catalunya (63)

Baixa
Concepte BE.BE13.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 800.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte BE.BE13.250.9000 (Pagament del deute de la Generalitat amb les re-
sidències per a la gent gran del municipi de Castelldefels)
Programa 3150 (Atenció a la gent gran amb dependència)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Pagament del deute de la Generalitat amb les residències per a la gent gran del mu-
nicipi de Castelldefels (Baix Llobregat).

EMPRESA I CONEIXEMENT (IU)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 606
GP de Ciutadans (76)

Baixa
Concepte IU.IU01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 306.846,88

Concepte IU.IU01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 306.407,35

Concepte IU.IU01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.331,06
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Concepte IU.IU01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 230.078,20

Concepte IU.IU01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IU.IU01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IU.IU01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IU.IU01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 112.500,00

Concepte IU.IU01.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IU.IU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 90.000,00

Concepte IU.IU01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 53.640,00

Concepte IU.IU01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte IU.IU01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 26.250,00

Concepte IU.IU01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.IU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 342.694,03

Concepte IU.IU01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 112.500,00

Concepte IU.IU15.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 40.125,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 3.750,00
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Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 750,00

Concepte IU.IU15.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6210 (Seguretat i prevenció del risc)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.IU15.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 150,00

Concepte IU.IU15.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 23.325,00

Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 975,00

Concepte IU.IU15.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 22.500,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 9.750,00

Concepte IU.IU15.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.IU15.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 56.250,00

Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 461.142,38

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 65.819,74

Concepte IU.IU15.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 67.500,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 20.625,00
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Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 15.375,00

Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 303.750,00

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 30.000,00

Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 14.078,30

Concepte IU.IU15.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 12.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Al Pla d’Automoció i de Mobilitat)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.107.362,94

Esmena 607
GP de Ciutadans (66)

Baixa
Concepte IU.IU01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 111.668,06

Concepte IU.IU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.746.061,66

Concepte IU.IU01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 794.365,00

Concepte IU.IU01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 231.527,11

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 877.500,00

Concepte IU.IU15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.881.750,00

Concepte IU.IU16.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 687.026,74
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Concepte IU.IU16.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 390.225,00

Concepte IU.IU16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 164.644,25

Concepte IU.IU16.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.6170.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IU.6170.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 473.109,33

Concepte IU.6170.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 94.290,00

Concepte IU.6500.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 75.804,92

Concepte IU.6500.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 61.875,00

Concepte IU.6500.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 339.457,64

Concepte IU.6500.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 90.750,00

Concepte IU.6500.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 100.000,00

Concepte IU.6800.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 55.878,97

Concepte IU.6890.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 228.578,72

Concepte IU.6890.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 35.058,00
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Concepte IU.6890.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 15.589,29

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 484.542,10

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 83.643,75

Concepte IU.7025.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 273.750,00

Concepte IU.8755.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IU.8755.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 26.250,00

Concepte IU.8755.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 490.653,25

Concepte IU.8755.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 181.500,00

Concepte IU.6510.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 98.279,94

Concepte IU.6510.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 6.505,00

Concepte IU.8620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 2.618.376,75

Concepte IU.8620.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 306.375,00

Concepte IU.8620.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 31.750,00
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Concepte IU.9210.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 141.997,50

Concepte IU.7120.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.250,00

Concepte IU.7140.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 314.389,50

Concepte IU.7140.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 125.335,50

Concepte IU.7200.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.642,98

Concepte IU.7450.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 23.733,43

Concepte IU.7450.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 5.947,01

Concepte IU.7510.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 43.035,35

Concepte IU.7530.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 321.429,38

Concepte IU.7530.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 29.067,64

Concepte IU.7530.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.274,08

Concepte IU.8440.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 214.174,50

Concepte IU.8450.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 52.500,00
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Concepte IU.8775.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 78.750,00

Concepte IU.8775.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 25.461,32

Concepte IU.9856.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.850,00

Concepte IU.9856.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 6.975,00

Concepte IU.7580.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 1.294.094,11

Concepte IU.7580.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 28.144,59

Concepte IU.7590.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 150.000,00

Concepte IU.7590.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.450,00

Concepte IU.7600.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 285.000,00

Concepte IU.7600.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.875,00

Concepte IU.7600.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 7.114,92

Concepte IU.7610.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 168.750,00

Concepte IU.8480.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 7.500,00
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Concepte IU.8490.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 64.875,00

Concepte IU.8490.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.266,71

Concepte IU.9418.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 239.274,05

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Al Pacte per la Indústria)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 17.731.693,05

Esmena 608
GP de Ciutadans (80)

Baixa
Concepte IU.IU16.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 17.250,00

Concepte IU.IU16.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.057,30

Concepte IU.IU16.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.750,00

Concepte IU.IU16.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 55.500,00

Concepte IU.IU16.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 29.025,00

Concepte IU.IU16.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IU.IU16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.500,00

Concepte IU.IU16.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 11.250,00

Concepte IU.IU16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 116.250,00
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Concepte IU.IU16.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 65.250,00

Concepte IU.IU16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 180.488,75

Concepte IU.IU16.226.0010 (Premis)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 2.075,00

Concepte IU.IU16.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.IU16.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 177.225,00

Concepte IU.IU16.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.025,00

Concepte IU.IU16.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 33.750,00

Concepte IU.6170.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 24.957,29

Concepte IU.6170.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 21.835,55

Concepte IU.6170.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.6170.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.6170.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 7.125,00

Concepte IU.6170.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 165.000,00

Concepte IU.6170.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IU.6170.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 199.492,50
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Concepte IU.6170.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.6170.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 15.007,50

Concepte IU.6170.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 28.500,00

Concepte IU.6170.483.0001 (Premis)
Programa 4610 (Ordenació, control i informació sobre el consum)
Quantitat: 1.425,00

Concepte IU.6500.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 43.727,07

Concepte IU.6500.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 12.750,00

Concepte IU.6500.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 3.000,00

Concepte IU.6500.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 181.127,42

Concepte IU.6500.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 269.162,31

Concepte IU.6500.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 750,00

Concepte IU.6500.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 25.863,75

Concepte IU.6500.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 18.498,75

Concepte IU.6500.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 115.312,50

Concepte IU.6500.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 376.209,90

Concepte IU.6500.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 25.500,00
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Concepte IU.6800.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 39.293,10

Concepte IU.6800.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 14.306,63

Concepte IU.6890.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 45.676,52

Concepte IU.6890.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 3.412,50

Concepte IU.6890.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 1.500,00

Concepte IU.6890.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 4.500,00

Concepte IU.6890.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 666.243,75

Concepte IU.6890.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 8.415,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Al Programa integral de suport a les persones em-
prenedores, assalariades i en cerca de feina)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 3.133.238,09

Esmena 609
GP de Ciutadans (92)

Baixa
Concepte IU.7025.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 34.500,00

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IU.7025.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 22.500,00

Concepte IU.7025.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 5.250,00
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Concepte IU.7025.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 3.000,00

Concepte IU.7025.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.7025.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 12.375,00

Concepte IU.7025.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 29.098,32

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6620 (Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior)
Quantitat: 112.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (A la creación de un Fondo para ayudas al mercado 
de la venta no sedentaria)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 335.473,32

Esmena 610
GP de Ciutadans (82)

Baixa
Concepte IU.7025.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 547.500,00

Concepte IU.7025.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 16.500,00

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 41.250,00

Concepte IU.7025.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 285.000,00

Concepte IU.7025.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 150.000,00

Concepte IU.8755.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 43.500,00
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Concepte IU.8755.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IU.8755.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 52.500,00

Concepte IU.8755.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 3.750,00

Concepte IU.8755.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 375.000,00

Concepte IU.8755.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 112.500,00

Concepte IU.8755.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 1.125.000,00

Concepte IU.8755.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IU.6510.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 45.205,23

Concepte IU.6510.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.8620.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 54.239,50

Concepte IU.8620.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 12.592,50

Concepte IU.8620.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 26.250,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (A un Programa de movilidad sostenible)
Programa 5230 (Suport al transport públic de viatgers)
Quantitat: 3.007.037,23
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Esmena 611
GP de Ciutadans (81)

Baixa
Concepte IU.7025.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 255.000,00

Concepte IU.7025.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 13.500,00

Concepte IU.7025.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 28.070,40

Concepte IU.7025.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 3.375,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.622.9000 (A actuacions d’ordenació de comerç, serveis i fires)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 299.945,40

Esmena 612
GP de Ciutadans (85)

Baixa
Concepte IU.8620.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 100.725,00

Concepte IU.8620.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 60.000,00

Concepte IU.8620.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 862.500,00

Concepte IU.8620.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 230.100,00

Concepte IU.8620.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 90.450,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Al Programa ICREA)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 1.343.775,00
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Esmena 613
GP de Ciutadans (86)

Baixa
Concepte IU.7510.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 96.000,00

Concepte IU.7530.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 69.995,04

Concepte IU.7530.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 44.700,00

Concepte IU.7530.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 28.425,00

Concepte IU.7530.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 43.130,40

Concepte IU.7530.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 97.469,68

Concepte IU.7530.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 5.399,28

Concepte IU.7530.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 3.675,00

Concepte IU.8440.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 12.598,50

Concepte IU.8440.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 9.448,88

Concepte IU.8440.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 50.394,00

Concepte IU.8440.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 151.182,00

Concepte IU.8450.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.554,75
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Concepte IU.8450.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oen-
titats caràcter associatiu)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 1.500,00

Concepte IU.8450.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 9.000,00

Concepte IU.8450.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 135.000,00

Concepte IU.8775.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 10.500,00

Concepte IU.8775.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 82.500,00

Concepte IU.8775.226.0010 (Premis)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 5.500,00

Concepte IU.8775.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 7.500,00

Concepte IU.8775.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6410 (Ordenació i promoció del comerç i l’artesania)
Quantitat: 10.125,00

Concepte IU.9856.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 40.081,56

Concepte IU.9856.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.9856.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 2.250,00

Concepte IU.9856.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 11.250,00

Concepte IU.9856.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.440.9000 (Al Programa de fomento a la investigación en las 
universidades)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 936.679,09
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Esmena 614
GP de Ciutadans (87)

Baixa
Concepte IU.7580.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 230.746,01

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Al Programa Startup Catalonia)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 115.373,01

Esmena 615
GP de Ciutadans (88)

Baixa
Concepte IU.7580.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IU.7580.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 60.000,00

Concepte IU.7580.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 37.500,00

Concepte IU.7580.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 112.500,00

Concepte IU.7580.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IU.7580.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 563.802,92

Concepte IU.7590.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 18.000,00

Concepte IU.7590.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.700,00

Concepte IU.7590.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.7590.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 22.500,00
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Concepte IU.7590.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 112.500,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (A la creación de un Programa de emprendeduría 
territorial especializada)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.064.502,92

Esmena 616
GP de Ciutadans (90)

Baixa
Concepte IU.7600.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 165.000,00

Concepte IU.7600.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.250,00

Concepte IU.7600.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 105.000,00

Concepte IU.7600.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 337.500,00

Concepte IU.7610.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 11.250,00

Concepte IU.7610.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 22.500,00

Concepte IU.7610.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 75.000,00

Concepte IU.7610.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 375.000,00

Concepte IU.8460.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 15.000,00

Concepte IU.8460.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 189.337,50

Concepte IU.8460.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 113.381,25
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Concepte IU.8470.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 79.847,98

Concepte IU.8490.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 36.525,00

Concepte IU.9418.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 8.750,73

Concepte IU.9418.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 149.994,13

Concepte IU.9418.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 225.886,01

Concepte IU.8480.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.8480.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 15.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (A la facilitació de l’accés al finançament de les em-
preses de comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.942.222,60

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 617
GP Socialistes i Units per Avançar (154)

Baixa
Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte IU.IU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.500.000,00

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 500.000,00
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Concepte IU.IU15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 500.000,00

Concepte IU.IU01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte IU.IU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte IU.IU01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte IU.IU01.482.0030 (A Cambres de Comerç)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 400.000,00

Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 200.000,00

Alta
Concepte IU.IU16.442.7120 (Al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 32.000,00

Concepte IU.IU16.442.7200 (Al Centre de Recerca en Economia Internacional(-
CREI))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 80.000,00

Concepte IU.IU16.442.7450 (A l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 50.000,00

Concepte IU.IU16.442.7510 (Al Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 80.000,00

Concepte IU.IU16.442.8440 (Al Centre de Visió per Computador)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 23.000,00
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Concepte IU.IU16.442.8450 (Al Consorci Institut de Física d’Altes Energies 
(IFAE))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 79.000,00

Concepte IU.IU16.442.8520 (Al Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplica-
cions Forestals (CREAF))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 22.000,00

Concepte IU.IU16.442.8995 (Al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a 
l’Enginyeria (CIMNE))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 45.000,00

Concepte IU.IU16.443.7590 (A la Fundació Centre Tecnològic de Telecomunica-
cions de Catalunya (CTTC))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 222.000,00

Concepte IU.IU16.443.7600 (A la Fundació Institut Català d’Investigació Quí-
mica (ICIQ))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 503.000,00

Concepte IU.IU16.443.8460 (A la Fundació Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 123.000,00

Concepte IU.IU16.443.8470 (A la Fundació Institut Català de Recerca en Patri-
moni Cultural (ICRPC))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 5.000,00

Concepte IU.IU16.443.8480 (A la Fundació Institut Català de Paleontologia Mi-
quel Crusafont (ICP Miquel Crusafont))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 57.000,00

Concepte IU.IU16.443.8490 (A la Fundació Institució Catalana de Recerca i Es-
tudis Avançats (ICREA))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.216.000,00

Concepte IU.IU16.446.7660 (A la Fundació Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 153.000,00

Concepte IU.IU16.446.7735 (A la Fundació Observatori de l’Ebre)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 6.000,00

Concepte IU.IU16.446.8895 (A la Fundació Institut de Recerca de l’Energia de-
Catalunya (IREC))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 91.000,00
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Concepte IU.IU16.446.8915 (A la Fundació Institut Català de Paleocologia Hu-
mana i Evolució Social (IPHES))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 69.000,00

Concepte IU.IU16.448.0002 (Al Consorci Centre Internacional d’Investigació de 
Recursos Costaners)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 7.000,00

Concepte IU.IU16.448.0026 (A la Fundació Catalana per a la Recerca i la Inno-
vació (FCRI))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 74.000,00

Concepte IU.IU16.448.0036 (A la Fundació Barcelona Institute of Science and 
Technology (BIST))
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 40.000,00

Concepte IU.IU16.449.0001 (A universitats públiques)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 2.500.000,00

Concepte IU.IU16.442.8570 (Al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Fores-
tal de Catalunya)
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 18.000,00

Concepte IU.IU16.445.8960 (Al Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca 
Agrigenòmica)
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 28.000,00

Concepte IU.IU16.443.7580 (A la Fundació Centre de Regulació Genòmica 
(CRG))
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 350.000,00

Concepte IU.IU16.443.9418 (A la Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalu-
nya (IBEC))
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 67.000,00

Concepte IU.IU16.446.7760 (A la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB 
Barcelona))
Programa 5730 (R+D Biomèdics i en ciències de la salut)
Quantitat: 800.000,00

Concepte IU.IU16.482.0002 (A l’Institut d’Estudis Catalans)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 260.000,00

Motivació: millora del finançament de la recerca i la transferència a Catalunya

- millora del finançament de la recerca i la transferència adreçat als departaments de les Uni-
versitats.

- anivellament al 10% d’augment del finançament a tots els centres de recerca.
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Esmena 618
GP Socialistes i Units per Avançar (347)

Baixa
Concepte IU.IU01.482.0030 (A Cambres de Comerç)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 785.000,00

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte IU.IU01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 400.000,00

Concepte IU.IU01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 315.000,00

Concepte IU.IU15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 660.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.470.9000 (Programa de suport a la indústria de la mobilitat i 
l’automoció)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 2.660.000,00

Motivació: Augmentar els recursos dedicats al sector de l’automoció que es troba en un pro-
fund procés de transformació i  que necessita d’instruments per poder portar a terme aquesta 
transformació.

Esmena 619
GP Socialistes i Units per Avançar (151)

Baixa
Concepte IU.IU15.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.226.9000 (Impuls de la Marca Pirineus)
Programa 6510 (Promoció i foment del sector turístic)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Impuls de la Marca Pirineus i turisme de Lleida

Esmena 620
GP Socialistes i Units per Avançar (149)

Baixa
Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 200.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU01.760.9000 (Redacció del projecte de creació de la xarxa d’ins-
tal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a 5 equipaments de Santa Coloma de 
Gramenet)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Redacció del projecte de creació de la xarxa d’instal·lacions fotovoltaiques d’auto-
consum (primera fase) a l’Escola Pallaresa, l’Edifici Mercat de Segarra, l’Edifici de Serveis 
Educatius Maria Argelaguet, la Pèrgola de la Plaça de la Vila i la Pèrgola de la Plaça Mediter-
rània de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 621
GP Socialistes i Units per Avançar (150)

Baixa
Concepte IU.IU15.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6340 (Actuacions en mineria i protecció radiològica)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU01.760.9000 (Redacció del projecte de creació d’una xarxa de 
geotèrmia i un centre d’ús recreatiu relacionats amb l’aigua termal de Santa Co-
loma de Gramenet)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 200.000,00

Motivació: Redacció del projecte de creació d’una xarxa de geotèrmia i un centre d’ús recreatiu 
relacionats amb l’aigua termal de Santa Coloma de Gramenet

Esmena 622
GP Socialistes i Units per Avançar (152)

Baixa
Concepte IU.IU16.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU16.470.9000 (Al Parc Tecnocampus de Mataró)
Programa 5710 (Recerca i Desenvolupament)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Al Parc Tecnocampus de Mataró

Esmena 623
GP Socialistes i Units per Avançar (153)

Baixa
Concepte IU.IU16.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 100.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU16.440.9000 (Aportació al Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida )
Programa 5720 (R+D en ciència i tecnologia agroalimentària)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Aportació al Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 624
SP del Partit Popular de Catalunya (29)

Baixa
Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte IU.IU01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 150.000,00

Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6610 (Foment empresarial)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte IU.IU15.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte IU.6500.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 6310 (Energia)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU15.480.9000 (Pla de suport a l’Automoció i la mobilitat)
Programa 6220 (Suport a la indústria)
Quantitat: 4.150.000,00

Motivació: Incrementar (+4,15M€)  la dotació pressupostària del Pla de suport a l’automoció 
i la mobilitat

Esmena 625
SP del Partit Popular de Catalunya (160)

Baixa
Concepte IU.IU01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o ju-
rídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 350.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte IU.IU16.227.9000 (Projecte Valls ciutat universitària)
Programa 4220 (Educació universitària)
Quantitat: 350.000,00

Motivació: Impuls del projecte Valls ciutat universitària.

POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (GO)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 626
GP de Ciutadans (29)

Baixa
Concepte GO.GO01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 204.021,47

Concepte GO.GO01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 216.914,84

Concepte GO.GO01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 82.921,49

Concepte GO.GO01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 215.326,34

Concepte GO.GO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 198.750,00

Concepte GO.GO01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.000,00

Concepte GO.GO01.221.0003 (Vestuari)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.625,00

Concepte GO.GO01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.460,30

Concepte GO.GO01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 60.000,00

Concepte GO.GO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 78.750,00

Concepte GO.GO01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00
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Concepte GO.GO01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 30.000,00

Concepte GO.GO01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 56.295,00

Concepte GO.GO01.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 63.750,00

Concepte GO.GO01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.250,00

Concepte GO.GO01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 6.197.407,04

Concepte GO.GO01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 932.554,00

Concepte GO.GO01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 275.000,00

Concepte GO.GO01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 45.000,00

Concepte GO.GO01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 100.000,00

Concepte GO.GO01.440.6290 (Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de laInformació)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 21.600,00

Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.249.506,26

Concepte GO.GO01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 131.769,00

Concepte GO.GO01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 125.000,00

Concepte GO.GO01.440.9912 (A l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 12.367.663,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO02.120.9000 (Fons millora condicions de treball empleats pú-
blics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.860.063,74

Esmena 627
GP de Ciutadans (35)

Baixa
Concepte GO.GO01.440.7095 (A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 2.963.934,40

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO02.120.9000 (Fons millora condicions de treball empleats pú-
blics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.963.934,40

Esmena 628
GP de Ciutadans (37)

Baixa
Concepte GO.GO02.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 7.500,00

Concepte GO.GO02.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.875,00

Concepte GO.GO02.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 18.900,00

Concepte GO.GO02.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 13.500,00

Concepte GO.GO02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 306.900,00

Concepte GO.GO02.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.525,00

Concepte GO.GO10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.875,00

Concepte GO.GO10.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 18.750,00

Concepte GO.GO10.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 48.000,00
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Concepte GO.GO10.870.6290 (Aportacions de capital al Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 6.083.333,34

Concepte GO.GO10.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.090.114,50

Concepte GO.GO10.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 17.250,00

Concepte GO.GO10.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 33.750,00

Concepte GO.GO10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 40.050,00

Concepte GO.6030.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 21.892,40

Concepte GO.6030.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 21.835,55

Concepte GO.6030.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 11.727,42

Concepte GO.6030.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 3.750,00

Concepte GO.6030.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 6.750,00

Concepte GO.6030.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 37.500,00

Concepte GO.6030.226.0010 (Premis)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 5.000,00

Concepte GO.6030.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 75.000,00

Concepte GO.6030.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 227.103,36
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Concepte GO.6030.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 50.275,50

Concepte GO.6030.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 150.000,00

Concepte GO.6030.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1220 (Formació del personal d’administració i serveis)
Quantitat: 15.000,00

Concepte GO.6290.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 11.437.901,24

Concepte GO.GO01.870.9912 (Aportacions de capital a l’Agència de Cibersegu-
retat de Catalunya)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.342.439,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO02.120.9000 (Fons per a la reducció de la interinitat al 10% del 
total de la plantilla)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.094.497,31

Esmena 629
GP de Ciutadans (42)

Baixa
Concepte GO.6290.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 55.475,61

Concepte GO.6290.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 5.554,25

Concepte GO.6290.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.229,31

Concepte GO.6290.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.150.408,07

Concepte GO.6290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 877.749,32

Concepte GO.7095.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 26.002,22

Concepte GO.7095.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 24.056,42

Fascicle dissetè
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Concepte GO.7095.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 11.007,40

Concepte GO.7095.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 14.940,36

Concepte GO.7095.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 11.250,00

Concepte GO.7095.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 3.750,00

Concepte GO.7095.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 22.500,00

Concepte GO.7095.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 38.250,00

Concepte GO.7095.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 22.500,00

Concepte GO.7095.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 22.500,00

Concepte GO.7095.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 45.000,00

Concepte GO.7095.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 44.500,00

Concepte GO.7095.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 33.750,00

Concepte GO.7210.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 49.327,09

Concepte GO.7210.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 11.250,00

Concepte GO.7210.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 22.500,00

Concepte GO.7210.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 34.500,00
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Concepte GO.7210.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 7.500,00

Concepte GO.7210.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 731.563,08

Concepte GO.7210.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.237.975,00

Concepte GO.7210.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 267.995,47

Concepte GO.7210.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 26.250,00

Concepte GO.7620.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 5.250,00

Concepte GO.7620.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 71.250,00

Concepte GO.7620.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 82.500,00

Concepte GO.7620.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 11.250,00

Concepte GO.7620.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 60.000,00

Concepte GO.7620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.682.250,00

Concepte GO.7620.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.515.650,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO10.470.9000 (A un fondo de fomento de los emprendedores 
digitales)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 10.227.433,60
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 630
GP Socialistes i Units per Avançar (62)

Baixa
Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte GO.GO01.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 120.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO10.480.9000 (Programa per formar aturats de llarga durada en 
eines digitals)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.120.000,00

Motivació: Programa per formar aturats de llarga durada en eines digitals

Esmena 631
GP Socialistes i Units per Avançar (63)

Baixa
Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO10.470.9000 (Programa per acompanyar a les Pimes en la 
transformació digital)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 3.000.000,00

Motivació: Programa per acompanyar a les Pimes en la transformació digital

Esmena 632
GP Socialistes i Units per Avançar (64)

Baixa
Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO10.480.9000 (Programes per combatre la bretxa digital)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Programes per combatre la bretxa digital
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Esmena 633
GP Socialistes i Units per Avançar (349)

Baixa
Concepte GO.GO01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte GO.6290.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte GO.6290.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte GO.6290.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 200.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO02.233.9000 (Fons per a millores de les condicions laborals 
dels empleats públics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.200.000,00

Motivació: Fons per a millores de les condicions laborals dels empleats públics

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 634
SP del Partit Popular de Catalunya (27)

Baixa
Concepte GO.7095.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 30.000,00

Concepte GO.7095.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 51.000,00

Concepte GO.7095.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 25.000,00

Concepte GO.7095.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1110 (Òrgans superiors Generalitat i control extern)
Quantitat: 10.405,57

Concepte GO.GO01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 93.000,00
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Concepte GO.GO01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.060,00

Concepte GO.GO01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 120.000,00

Concepte GO.GO01.481.0001 (A fundacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 120.000,00

Concepte GO.GO01.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000,00

Concepte GO.9912.130.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.275.846,48

Concepte GO.9912.131.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 160.000,00

Concepte GO.9912.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 84.941,52

Concepte GO.9912.160.0001 (Seguretat Social)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 700.968,00

Concepte GO.9912.200.0002 (Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 
edificis i altres construccions)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 240.000,00

Concepte GO.9912.202.0003 (Lloguers i cànons de programari)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 300.000,00

Concepte GO.9912.220.0001 (Material ordinari no inventariable)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 9.000,00

Concepte GO.9912.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.500,00

Concepte GO.9912.222.0003 (Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades 
adquirits a altres entitats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.000,00

Concepte GO.9912.224.0001 (Despeses d’assegurances)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 20.000,00
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Concepte GO.9912.225.0001 (Tributs)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.500,00

Concepte GO.9912.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 200.000,00

Concepte GO.9912.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 7.260,00

Concepte GO.9912.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 200.000,00

Concepte GO.9912.226.0011 (Formació dels empleats públics)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 150.000,00

Concepte GO.9912.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 5.000,00

Concepte GO.9912.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 34.855,00

Concepte GO.9912.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 7.461.571,66

Concepte GO.9912.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 364.620,34

Concepte GO.9912.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 72.600,00

Concepte GO.9912.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 75.000,00

Concepte GO.9912.340.0001 (Despeses financeres d’interessos de demora deri-
vats d’impostos)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.000,00

Concepte GO.9912.620.0001 (Inversions en maquinària i utillatge)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 40.000,00

Concepte GO.9912.640.0001 (Inversions en mobiliari i estris per compte propi)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 20.000,00

Concepte GO.9912.650.0001 (Inversions en equips de procés de dades)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.485.918,56
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Concepte GO.9912.680.0001 (Inversions en immobilitzat intangible)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 796.520,44

Concepte GO.GO02.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 475.000,00

Concepte GO.GO02.782.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 14.000,00

Concepte GO.GO10.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 1.453.486,00

Concepte GO.GO10.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 43.000,00

Concepte GO.6290.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5310 (Telecomunicacions)
Quantitat: 1.533.877,42

Alta (Nova Partida)
Concepte GO.GO01.120.9000 (Aportació extraordinària per a fer efectiu el pa-
gament de les pagues extraordinàries pendents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 18.733.930,99

Motivació: Supressió de l’Agència de Ciberseguretat i estalvi d’altres partides per a incremen-
tar la dotació prevista per a fer front al pagament de les pagues extraordinàries pendents.

AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ (AG)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 635
GP de Ciutadans (69)

Baixa
Concepte AG.AG01.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 205.312,82

Concepte AG.AG01.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 212.614,19

Concepte AG.AG01.110.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 70.241,21
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Concepte AG.AG01.110.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 182.709,24

Concepte AG.6130.100.0001 (Retribucions bàsiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 23.469,71

Concepte AG.6130.100.0002 (Retribucions complementàries)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 21.835,55

Concepte AG.6570.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 40.038,54

Concepte AG.6440.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 40.449,10

Concepte AG.6580.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 40.291,52

Concepte AG.8570.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 38.867,45

Concepte AG.8380.132.0001 (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 40.399,92

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.470.9000 (A la creación de un Fondo para ayudas a incor-
poración de jóvenes agricultores)
Programa 3310 (Assessorament i intermediació ocupacional)
Quantitat: 916.229,25

Esmena 636
GP de Ciutadans (70)

Baixa
Concepte AG.AG01.220.0002 (Premsa, revistes, llibres i altres publicacions)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 5.000,00

Concepte AG.AG01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 225.000,00

Concepte AG.AG01.223.0001 (Transports)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 4.500,00
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Concepte AG.AG01.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 22.500,00

Concepte AG.AG01.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 12.500,00

Concepte AG.AG01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 18.750,00

Concepte AG.AG01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.750,00

Concepte AG.AG01.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 13.125,00

Concepte AG.AG01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 112.500,00

Concepte AG.AG03.483.0001 (Premis)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 1.000,00

Concepte AG.AG03.226.0010 (Premis)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 2.500,00

Concepte AG.AG05.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 2.500,00

Concepte AG.AG05.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 10.250,00

Concepte AG.AG05.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 3.000,00

Concepte AG.AG06.483.0001 (Premis)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 7.500,00

Concepte AG.AG06.680.0002 (Inversions en aplicacions informàtiques)
Programa 5740 (Innovació)
Quantitat: 188.914,28
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Concepte AG.AG06.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 25.000,00

Concepte AG.AG06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 136.250,00

Concepte AG.AG06.226.0010 (Premis)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 6.250,00

Concepte AG.AG06.483.0001 (Premis)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 5.750,00

Concepte AG.6130.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 2.750,00

Concepte AG.6130.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 1.500,00

Concepte AG.6130.223.0001 (Transports)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 3.000,00

Concepte AG.6130.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 8.750,00

Concepte AG.6440.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 5.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG07.470.9000 (A la creación de un Fondo para ayudas a la lucha 
contra especies invasoras como el caracol manzana)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 827.539,28

Esmena 637
GP de Ciutadans (65)

Baixa
Concepte AG.AG01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 36.039,65
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Concepte AG.AG01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 86.250,00

Concepte AG.AG01.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 87.567,96

Concepte AG.AG02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 22.505,40

Concepte AG.AG02.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6160 (Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural)
Quantitat: 9.000,00

Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 363.999,80

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 375.000,00

Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 150.000,00

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 245.956,82

Concepte AG.AG05.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 75.000,00

Concepte AG.AG06.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 48.318,38

Concepte AG.AG06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 364.289,21

Concepte AG.6130.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 6.250,00
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Concepte AG.6130.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 27.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.470.9000 (A la creación de un Fondo para las políticas de 
exploración, consolidación y expansión de mercados para productos agroalimen-
tarios)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 1.897.177,22

Esmena 638
GP de Ciutadans (61)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 3.286.961,24

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG09.120.9000 (A la creación de un Fondo para el aumento de las 
plazas del Cuerpo de Agentes Rurales)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 3.286.961,24

Esmena 639
GP de Ciutadans (63)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.734.873,14

Concepte AG.AG05.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 50.000,00

Concepte AG.AG09.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 171.906,61

Concepte AG.AG09.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 37.500,00

Concepte AG.6130.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 27.391,65
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Concepte AG.6130.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 26.084,76

Concepte AG.8380.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 4.367,06

Concepte AG.8380.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 2.632,94

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.470.9000 (Activación del proyecto de riego del sistema Xer-
ta-Sènia)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 2.054.756,16

Esmena 640
GP de Ciutadans (62)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 259.914,00

Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.226.413,05

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.390.428,35

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.470.9000 (Implantación de superficie de regadío Sistema 
Segarra-Garrigues)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 2.876.755,40

Esmena 641
GP de Ciutadans (67)

Baixa
Concepte AG.AG07.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 30.000,00

Concepte AG.AG07.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 8.591,07
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Concepte AG.AG07.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.250,00

Concepte AG.AG07.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 5.625,00

Concepte AG.AG07.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 581.115,32

Concepte AG.AG07.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 859.832,86

Concepte AG.6570.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 10.603,57

Concepte AG.6570.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 2.007,00

Concepte AG.6570.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 5.840,67

Concepte AG.6570.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 6.282,60

Concepte AG.6570.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 17.968,70

Concepte AG.6570.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 4.725,05

Concepte AG.6580.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 43.572,29

Concepte AG.6580.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 30.570,85

Concepte AG.6580.228.0002 (Serveis informàtics realitzats per altres entitats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 7.825,57

Concepte AG.6580.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 11.214,94
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Concepte AG.6580.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 35.264,57

Concepte AG.8570.226.0002 (Atencions protocol·làries i representatives)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.324,90

Concepte AG.8570.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 1.319,51

Concepte AG.8570.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 63.246,74

Concepte AG.8570.226.0040 (Inscrip. com a soci o altra figura a organismes 
oentitats caràcter associatiu)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 12.500,00

Concepte AG.8570.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 5510 (Protecció i conservació del medi natural)
Quantitat: 43.053,58

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.470.9000 (A la creación de un Fondo para políticas para 
promocionar el aumento de la superficie forestal gestionada)
Programa 6140 (Modernització i millora de les estructures empresarials agràries 
i pesqueres)
Quantitat: 1.783.734,79

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Esmena 642
GP Socialistes i Units per Avançar (57)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.660.9000 (Finalització de les obres de millora dels regadius 
de la Conca de Tremp)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 2.000.000,00

Motivació: Finalització de les obres de millora dels regadius de la Conca de Tremp
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Esmena 643
GP Socialistes i Units per Avançar (309)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 350.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.610.9000 (Modernització i millora de l’eficiència en el siste-
ma de drenatge i de rec al Parc Agrari del Baix Llobregat)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 350.000,00

Motivació: Modernització i millora de l’eficiència en el sistema de drenatge i de rec al Parc 
Agrari del Baix Llobregat

Esmena 644
GP Socialistes i Units per Avançar (307)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.227.9000 (Estudi per a determinar les actuacions necessari-
es a la part del delta del Llobregat al Parc Agrari del Baix Llobregat)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 150.000,00

Motivació: Estudi per a determinar les actuacions necessaries a la part del delta del Llobregat 
al Parc Agrari del Baix Llobregat

Esmena 645
GP Socialistes i Units per Avançar (60)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 500.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.480.9000 (Ajuts pels desperfectes ocasionats per les riuades 
a les comarques afectades )
Programa 5610 (Infraestructures per al desenvolupament rural)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Ajuts pels desperfectes ocasionats per les riuades a les comarques afectades



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 722

Esmena 646
GP Socialistes i Units per Avançar (59)

Baixa
Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 750.000,00

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.480.9000 (Programa de dones i joves al món rural )
Programa 6160 (Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Programa de dones i joves al món rural

Esmena 647
GP Socialistes i Units per Avançar (61)

Baixa
Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 250.000,00

Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 200.000,00

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 200.000,00

Concepte AG.AG05.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 150.000,00

Concepte AG.AG06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 200.000,00

Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 500.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.480.9000 (Ajuts pels efectes dels incendis a Les Garrigues)
Programa 5610 (Infraestructures per al desenvolupament rural)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Ajuts pels efectes dels incendis a Les Garrigues

Esmena 648
GP Socialistes i Units per Avançar (58)

Baixa
Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 100.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.660.9000 (Millora del regadiu de Salàs de Pallars)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 100.000,00

Motivació: Millora del regadiu de Salàs de Pallars

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 649
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(22)

Baixa
Concepte AG.AG01.661.6390 (Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infra. 
per compte GC o seves entitats)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 6.568.786,00

Concepte AG.AG02.770.0001 (A empreses privades)
Programa 6160 (Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural)
Quantitat: 2.480.000,00

Concepte AG.AG06.770.0004 (Millora de la transformació i comercialització de 
les indústries agroalimentàries)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 3.250.000,00

Concepte AG.AG02.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius)
Programa 6160 (Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural)
Quantitat: 2.210.000,00

Concepte AG.AG02.770.0006 (Gestió de recursos d’aigua destinats a l’agricul-
tura)
Programa 5620 (Transformació i millora en matèria de regadius)
Quantitat: 3.440.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte AG.9991.840.9011 (Banc de terres)
Programa 1580 (Programa nou 158)
Quantitat: 17.948.786,00

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

Esmena 650
SP del Partit Popular de Catalunya (132)

Baixa
Concepte AG.AG01.222.0001 (Despeses postals, missatgeria i altres similars)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 100.000,00

Concepte AG.AG01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 50.000,00

Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 850.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG02.460.9000 (Ajuts joves agricultors i ramaders per a l’establi-
ment en l’activitat agrària i ramadera)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Potenciar els ajuts a joves agricultors i ramaders per a l’establiment en l’activitat 
agrària i ramadera.

Esmena 651
SP del Partit Popular de Catalunya (58)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG01.461.9000 (Al Parc Agrari del Baix Llobregat)
Programa 6120 (Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pes-
quers)
Quantitat: 1.000.000,00

Motivació: Aportació al Parc Agrari del Baix Llobregat per a dur a terme les accions necessà-
ries per evitar les inundacions que afecten a la producció agrícola.
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Esmena 652
SP del Partit Popular de Catalunya (135)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 700.000,00

Concepte AG.AG01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG02.480.9000 (Inversions en explotacions agràries)
Programa 6140 (Modernització i millora de les estructures empresarials agràries 
i pesqueres)
Quantitat: 2.500.000,00

Motivació: Realització d’inversions en explotacions agràries a fi de millorar el seu rendiment 
global i garantir la seba sostenibilitat i adaptació al mercat.

Esmena 653
SP del Partit Popular de Catalunya (136)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 300.000,00

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG06.226.0001 (Exposicions, certàmens i altres activitats de pro-
moció)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 50.000,00

Concepte AG.AG06.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 250.000,00
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Concepte AG.AG06.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 250.000,00

Concepte AG.AG06.231.0001 (Altres indemnitzacions per raó del servei)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG06.480.9000 (Suport al sector de la fruita dolça)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 1.250.000,00

Concepte AG.AG06.470.9001 (Suport al sector de la fruita dolça)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 1.250.000,00

Motivació: Suport al sector de la fruita dolça.

Esmena 654
SP del Partit Popular de Catalunya (137)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG06.480.9000 (Suport al sector de l’oli)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Suport al sector de l’oli.

Esmena 655
SP del Partit Popular de Catalunya (133)

Baixa
Concepte AG.AG01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00
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Concepte AG.AG01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 500.000,00

Alta
Concepte AG.AG06.482.0001 (A altres institucions sense fi de lucre i a altres 
ens corporatius)
Programa 6130 (Suport a l’Agroindústria, la comercialització i la regulació de 
mercats)
Quantitat: 1.500.000,00

Motivació: Increment del pressupost pel foment de la promoció del consum de productes au-
tòctons amb distintius de qualitat o origen certificat.

Esmena 656
SP del Partit Popular de Catalunya (134)

Baixa
Concepte AG.AG03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 500.000,00

Concepte AG.AG03.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 300.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte AG.AG03.480.9000 (Millora sanitat animal i vegetal amb l’increment 
de prospeccions de plagues)
Programa 6110 (Sanitat vegetal, animal i control de produccions)
Quantitat: 800.000,00

Motivació: Millora de la sanitat animal i vegetal amb l’increment de prospeccions de plagues.

DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS (DD)

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Esmena 657
GP de Ciutadans (8)

Baixa
Concepte DD.DD01.221.0002 (Combustible per a mitjans de transport)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 262.500,00

Concepte DD.DD01.230.0001 (Dietes, locomoció i trasllats)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 142.425,00
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Concepte DD.DD01.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.500.000,00

Concepte DD.DD01.227.0012 (Actuacions de control)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 1.476.864,83

Concepte DD.DD01.227.0089 (Altres treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 524.774,11

Concepte DD.DD01.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 5.159.768,47

Concepte DD.DD01.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 2.569.506,63

Concepte DD.DD01.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 50.000,00

Concepte DD.DD03.226.0004 (Jurídics i contenciosos)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 68.250,00

Concepte DD.DD03.227.0005 (Estudis i dictàmens)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 303.460,64

Concepte DD.DD03.227.0013 (Treballs tècnics)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 412.500,00

Concepte DD.DD03.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 3.490.503,26

Concepte DD.DD03.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 328.815,94

Concepte DD.DD03.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 1250 (Administració tributària)
Quantitat: 513.713,24

Concepte DD.DD04.226.0003 (Publicitat, difusió i campanyes institucionals)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 13.696.200,00

Concepte DD.DD08.222.0002 (Solucions TIC CTTI-Connectivitat)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 38.643.692,92

Concepte DD.DD08.228.0003 (solucions TIC CTTI - Serveis recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 2.464.235,71
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Concepte DD.DD08.228.0004 (Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 692.791,00

Concepte DD.DD08.228.0005 (Solucions TIC CTTI - Projectes sota demanda)
Programa 5320 (Societat de la informació i el coneixement)
Quantitat: 679.132,32

Alta (Nova Partida)
Concepte DD.DD09.120.9000 (A la creación de un Fondo para la Devolución 
Anticipada Parcial de la Paga Extra de 2014 - Retribuciones básicas y comple-
mentarias)
Programa 1210 (Direcció i administració generals)
Quantitat: 72.979.134,07

DEUTE (DT)

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT

Esmena 658
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent (4)

Baixa
Concepte DT.DT01.226.0005 (Organització de reunions i conferències)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 167.800,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9001 (Fons estructurals de reversió de privatització de 
serveis públics)
Programa 1410 (Lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal)
Quantitat: 167.800,00

Esmena 659
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(7)

Baixa
Concepte DT.DT01.226.0089 (Altres despeses diverses)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte DT.DT01.309.0001 (Altres despeses financeres del deute públic en eu-
ros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Concepte DT.DT01.342.0001 (Comissions i altres despeses bancàries)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 8.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9005 (Fons especials de lluita contra la corrupció i l’eva-
sió fiscal)
Programa 1450 (Programa transversal de garantia d’ingressos i sosteniment de 
rendes bàsiques)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 660
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(18)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 12.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9017 (Fons per a l’adquisició de terrenys per raons de 
protecció del patrimoni natural i la biodiversitat)
Programa 1570 (Programa nou 157)
Quantitat: 15.000.000,00

Esmena 661
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(11)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 10.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 8.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9009 (Fons pel salari digne dels treballadores i treballa-
dores públics i dels serveis públics)
Programa 1490 (Programa d’implementació de l’informe executiu de l’Avalució 
de les Xarxes SIADs de Catalunya)
Quantitat: 20.000.000,00
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Esmena 662
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(14)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9012 (Fons de lluita contra el canvi climàtic)
Programa 1520 (Programa nou 152)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 663
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(15)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9014 (Fons de lluita contra el despoblament )
Programa 1540 (Programa nou 154)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 664
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(16)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00
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Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9015 (Fons per l’autosuficiència energètica municipal )
Programa 1550 (Programa nou 155)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 665
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(17)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9016 (Fons per la defensa dels drets sexuals i reproduc-
tius)
Programa 1560 (Programa nou 156)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 666
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(19)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 7.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 1.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9013 (Fons per al patrimoni natural)
Programa 1530 (Programa nou 153)
Quantitat: 10.000.000,00
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Esmena 667
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(12)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 5.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 3.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 2.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9010 (Fons de suport a la cooperació i la solidaritat in-
ternacionalista)
Programa 1590 (Programa nou 159)
Quantitat: 10.000.000,00

Esmena 668
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(13)

Baixa
Concepte DT.DT01.900.0001 (Cancel·lació de deute públic en euros)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 5.000.000,00

Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 4.000.000,00

Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 707.450,26

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9011 (Fons estructurals pels funcionaris de justícia)
Programa 1510 (Programa nou 151)
Quantitat: 9.707.450,26

Esmena 669
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(10)

Baixa
Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 500.000.000,00
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Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9008 (Fons per la cohesió social i la garantia d’ingres-
sos)
Programa 1480 (Programa de creació de la Banca Pública de Catalunya)
Quantitat: 500.000.000,00

Esmena 670
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(5)

Baixa
Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 129.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9003 (Fons de reversió de les retallades en els serveis 
educatius públics en l’àmbit dels drets i de les condicions laborals)
Programa 1430 (Programa transversal de cobertura pública estructural de neces-
sitats residencials al territori)
Quantitat: 129.000.000,00

Esmena 671
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(6)

Baixa
Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 20.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9004 (Fons estructurals per garantir el dret a l’habitatge)
Programa 1440 (Programa transversal de cobertura pública estructural de neces-
sitats i equipaments formatius al territori)
Quantitat: 20.000.000,00

Esmena 672
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(9)

Baixa
Concepte DT.DT01.910.0001 (Cancel·lació de préstecs en euros d’ens del sector 
públic o adscrites de la Gen. a llarg termini)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 250.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9007 (Fons de formació del personal de les administra-
cions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres i de violència masclista)
Programa 1470 (Programa de gestió integral dels dispositius d’emergències)
Quantitat: 250.000,00



BOPC 564
6 de març de 2020

3.01.01. Projectes de llei 735 

Esmena 673
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(3)

Baixa
Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 284.150.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9002 (Fons per la reversió de les retallades en els serveis 
educatius públics en l’àmbit de la qualitat de la qualitat de l’educació)
Programa 1420 (Rescabalament de serveis externalitzats per a la provisió pública 
amb mitjans propis)
Quantitat: 284.150.000,00

Esmena 674
SP de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent(8)

Baixa
Concepte DT.DT01.912.0001 (Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en eu-
rosd’ens de fora del sector públic de la Generalitat)
Programa 9110 (Amortització i despeses financeres del deute públic)
Quantitat: 20.000.000,00

Alta (Nova Partida)
Concepte DT.DT01.840.9006 (Fons transversals de reactivació econòmica i fo-
ment estructural de l’economia cooperativa)
Programa 1460 (Programa transversal de reactivació econòmica i de foment es-
tructural de l’economia cooperativa de treball associat)
Quantitat: 20.000.000,00
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