
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 pel qual es modifiquen diverses lleis 
en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afa-
vorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la co-
municació
Tram. 200-00017/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 3

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reco-
negut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 250-00984/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 3

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos 
per la Independència
Tram. 250-00985/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 3

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
cabals ambientals dels rius de les conques internes
Tram. 250-00986/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 3

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’ecografia al CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00987/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 3

Proposta de resolució sobre la catalogació de l’es-
glésia de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cul-
tural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució sobre l’obertura de línies 
educatives de tarda en l’educació obligatòria
Tram. 250-00989/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució sobre la defensa de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució de suport als petits estalvia-
dors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tan-
gibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 250-00992/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas 
pel Penedès
Tram. 250-00993/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució sobre les proves d’accés a 
advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 4

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
neutralitat política i la imparcialitat del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00995/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució de suport a la Comissió In-
ternacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre el Consell Català del 
Treball Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució de suport a la Unió d’Afectats 
per Texaco
Tram. 250-00999/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’acces-
sibilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del 
metro
Tram. 250-01001/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

Proposta de resolució sobre la prioritat en l’execu-
ció de les obres per al millorament de l’evacuació i l’accessi-
bilitat de l’estació Poblenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5
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Proposta de resolució sobre la destinació de la 
recaptació de l’impost sobre la producció termonuclear 
d’energia elèctrica a un fons de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 5

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 6

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la 
qual es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 6

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les necessitats d’escolarització i d’equipaments educatius
Tram. 302-00141/10
Presentació p. 6

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les accions per a potenciar el teixit productiu per mitjà del 
Barcelona Mobile World Capital
Tram. 302-00142/10
Presentació p. 7

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el transport sanitari
Tram. 302-00143/10
Presentació p. 8

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a garantir l’ordre públic, la seguretat ciutada-
na i les institu cions de govern davant possibles mobilitzaci-
ons massives
Tram. 302-00144/10
Presentació p. 9

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la internacionalització del dret a decidir i de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 302-00145/10
Presentació p. 10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya
Tram. 302-00146/10
Presentació p. 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris d’elaboració i difusió de les enquestes del Centre 
d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10
Presentació p. 12
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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 pel qual es modifiquen diver-
ses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i 
la sostenibilitat del sector de la comunicació
Tram. 200-00017/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 61252).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.04.2014 al 07.04.2014).
Finiment del termini: 08.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 250-00983/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60633; 
60768; 61068).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de 
treball de personal docent
Tram. 250-00984/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-

ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60634; 
60769; 61069).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 250-00985/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60635; 
60770; 61070).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels cabals ambientals dels rius de les con-
ques internes
Tram. 250-00986/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 60636; 60771).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’ecografia al CAP Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00987/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60637; 
60772; 61071).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la catalogació 
de l’església de Santa Maria, de Llorenç de 
Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-00988/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60638; 
60773; 61072).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura de lí-
nies educatives de tarda en l’educació obli-
gatòria
Tram. 250-00989/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 60639; 
60774; 61073).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya
Tram. 250-00990/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60655).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport al dret d’au-
todeterminació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00991/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60657).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport als petits 
estalviadors afectats pel frau de Fórum Fila-
télico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Natu-
raleza Gespart
Tram. 250-00992/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60658).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera C-31 
al pas pel Penedès
Tram. 250-00993/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60659; 61074).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les proves d’ac-
cés a advocat i procurador del tribunals
Tram. 250-00994/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61184).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil.
Finiment del termini: 03.04.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61422).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil - última.
Finiment del termini: 04.04.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la neutralitat política i la imparcialitat del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00995/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60661; 61075).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Comis-
sió Internacional de Verificació del Procés 
de Pau al País Basc
Tram. 250-00996/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60662; 61076).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Consell Ca-
talà del Treball Autònom i l’aplicació de l’Es-
tatut del treball autònom
Tram. 250-00997/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60663; 61077).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació secundària a Martorell
Tram. 250-00998/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60664; 61078).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució de suport a la Unió 
d’Afectats per Texaco
Tram. 250-00999/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60665).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Ciu-
tadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 250-01001/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60666).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prioritat en 
l’execució de les obres per al millorament de 
l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Po-
blenou de la línia 4 del metro
Tram. 250-01002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 60667).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la destinació de 
la recaptació de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica a un fons 
de reequilibri territorial
Tram. 250-01003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 60668; 61079).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.04.2014 al 08.04.2014).
Finiment del termini: 09.04.2014; 09:30 h.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 61253).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.04.2014 al 09.04.2014).
Finiment del termini: 10.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 6/1985, del 
poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 
es regula l’estatut orgànic del ministeri fiscal
Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 61253).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 15.04.2014 al 22.04.2014).
Finiment del termini: 23.04.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.04.2014.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les necessitats d’escolarització i d’equi-
paments educatius
Tram. 302-00141/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-

talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les necessitats d’escolarit-
zació i d’equipaments educatius (tram. 300-00149/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Definir i fer públic un nou mapa educatiu de Catalu-
nya, en col·laboració amb la comunitat educativa i el món 
local, que atengui totes les etapes educatives en funció 
de les necessitats d’escolarització i dels equipaments 
educatius del país abans de l’inici del curs 2014-2015.

2) Aprofitar el decreixement demogràfic que viurem a 
Catalunya ens els propers anys per rebaixar les ràtios 
de les nostres escoles públiques amb l’objectiu de mi-
llorar la qualitat del nostre sistema educatiu. En qual-
sevol cas, la ràtio no podrà excedir dels 25 alumnes a 
la primària i els 30 a la secundària.

3) Rebutjar els tancaments preventius de centres edu-
catius públics i línies educatives públiques efectuats en 
els dos darrers cursos per part del Departament d’En-
senyament i garantir l’obertura del període de preins-
cripcions per a totes les escoles públiques i línies pú-
bliques abans del procés definitiu d’oferta educativa.

4) Retornar el decret de provisió de plantilles i llocs 
de treball a la Mesa de negociació per a consensuar-ho 
amb els agents implicats sota els següents criteris: 

a) Estudiar els efectes que la LOMCE pot tenir sobre 
aquest desplegament normatiu.

b) Formular un decret de plantilles i provisió de llocs 
de treball que doni garanties d’objectivitat, capacita-
ció, mèrits i antiguitat al professorat, especialment al 
cos d’interins/es i substituts/es.

5) Revertir les retallades que tenen a veure amb la ges-
tió del personal educatiu, donat que aquestes afecten 
directament la qualitat del nostre sistema educatiu, 
amb les següents mesures: 

a) Substitucions des del primer dia i al 100% de la jor-
nada prevista.

b) Contractacions exclusives de mitja jornada i sencera 
amb el salari corresponent.

c) Garantir el cobrament dels mesos d’estiu per part 
del professorat interí i substitut.

d) Recuperar progressivament i en funció de les ne-
cessitats reals dels centres educatius els recursos edu-
catius pedagògics i psicopedagògics (aules d’acollida, 
escolarització compartida i USEE).

e) Garantir el personal educatiu necessari a l’escola 
pública en funció de les necessitats reals dels centres 
educatius (TEI, TIS, educadores, vetlladores i perso-
nal d’administració i serveis).
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6) Elaborar abans de començar el curs 2014-2015, 
per cada Servei Territorial del Departament d’Ense-
nyament, un pla de prioritats d’adequació, ampliació i 
construcció d’equipaments educatius públics; i fer-ho 
públic.

7) Elaborar, per als cursos 2014-2015 i 2015-2016, als 
quals es preveu un increment important d’alumnat en 
secundària, un Pla de garanties d’equipaments edu-
catius públics a Secundària que expliciti l’increment 
previst d’alumnat a cada centre, les necessitats d’esco-
larització a cada centre, la necessitat d’ampliació i/o re-
habilitació de cada centre, la necessitat de nova cons-
trucció de centres educatius, les ràtios previstes per a 
cada centre i el personal educatiu i d’administració i 
servei previst a cada centre.

8) Desplegar, de forma consensuada amb els grups 
polítics, les organitzacions sindicals, el món local i la 
resta de la comunitat educativa, l’apartat de la LEC 
que preveu els Instituts-Escola com a eina flexible de 
garanties d’escolarització en primària i secundària.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu Portaveu adjunt 
GP ICV-EUiA GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les accions per a potenciar el teixit pro-
ductiu per mitjà del Barcelona Mobile World 
Capital
Tram. 302-00142/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 61293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Roger Torrent i Ra-
mió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les accions per a potenciar el teixit productiu per 
mitjà del Barcelona Mobile World Capital (tram. 300-
00151/10).

Exposició de motius

L’activitat econòmica al voltant de les Tecnologies de 
la Informació i el Coneixement, les TIC, a Catalunya 
representen el 21% del total de la producció de l’Estat. 
En concret, al nostre país, 10.000 empreses d’aquest 
sector generen 17.000 M€ i una ocupació de més de 

73.000 professionals. Cal esmentar, també, que el 41% 
d’aquestes empreses aporten una important activitat 
innovadora. De fet, més de 3.000 persones estan ocu-
pades en activitats de R+D en el sector de les TIC a 
Catalunya. És, a més, un sector amb empreses petites i 
mitjanes, noves, dinàmiques i internacionalitzades (la 
major part tenen una altra seu fora de Catalunya).

L’amplitud i importància econòmica de les TIC a Catlu-
nya és, doncs, evident. Una transcendència que ha estat 
potenciada a escala mundial, els darrers anys, a través 
del Mobile World Congress i la fundació Mobile World 
Capital. La Generalitat de Catalunya i el conjunt del pa-
ís té el repte d’aprofitar –al menys fins al 2018– aquests 
dos instruments per a crear una estratègia pròpia per a 
la innovació establint les TIC com eix central de la mo-
dernització i creixement econòmic dels propers anys. 
Creant, així, coneixement, riquesa, llocs de treball i 
benestar social. L’associació de Catalunya a aquestes 
dues grans plataformes mundials és L’objectiu, però, 
passa també per generar una plataforma pròpia per do-
nar-li l’estabilitat i la continuïtat necessàries per ajudar 
a la consolidació del Model Català d’Innovació. 

Així doncs, el model d’innovació català passa, sens 
dubte, per establir les Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions, com un element transversal però 
també com pal de paller d’aquesta innovació. Que va-
gin clarament dirigides en la definició de nous produc-
tes, serveis i models de negoci en molts dels sectors 
econòmics del País.

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. A potenciar l’estratègia de recerca i innovació per 
l’especialització intel·ligent de Catalunya, la RIS3CAT, 
com el marc per desenvolupar l’àmbit de les TIC com: 

a. Motor per potenciar la innovació en tots els sector 
productius i transformar-los, reforçant la competitivi-
tat del teixit empresarial, la internacionalització i la 
reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de 
més valor afegit.

b. Un sector industrial en sí, especialment potenciant 
l’entorn de les TIC i mobilitat, tot aprofitant que Bar-
celona és la Mobile World Capital.

c. Pol internacional de coneixement.

2. A liderar la concertació i col·laboració entre els dife-
rents patrons i patrocinadors de la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital.

3. A crear un Comitè de Direcció de Mobilitat TIC de 
la Generalitat de Catalunya per a coordinar les accions 
governamentals per la implantació i aprofundiment de 
les tecnologies mòbils amb les següents funcions: 

a. Definir, aprovar i coordinar les prioritats estratègi-
ques anuals sobre els projectes i programes en l’àmbit 
de la Mobilitat TIC.
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b. Garantir la coherència, alineament i potenciació de 
l’estratègia de Mobilitat TIC amb l’estratègia de recer-
ca i innovació per l’especialització intel·ligent de Cata-
lunya, RIS3CAT.

c. Impulsar la coordinació entre els departament de la 
Generalitat de Catalunya dels projectes de Mobilitat TIC.

d. Impulsar la coordinació i col·laboració dels depar-
taments de la Generalitat de Catalunya amb altres ad-
ministració i amb els agents del sistema de recerca i 
innovació, així com amb el teixit empresarial, en to-
tes les actuacions relacionades amb les Mobilitat TIC, 
en especial la Fundació Barcelona Mobile World Ca-
pital.

e. Compartir informació, experiències i bones practi-
ques pel que fa a l’àmbit de la Mobilitat TIC amb d’al-
tres regions europees.

f. Potenciar la participació en projectes europeus o in-
ternacionals en l’àmbit de la Mobilitat TIC.

g. Designar un Comitè Tècnic amb personal tècnic pro-
posat per cadascun de les unitats directives del Comitè 
de Direcció de Mobilitat TIC, que esdevingui referent 
en aquest camp per el sector públic i agents privats.

4. A establir uns indicadors de control objectivables 
i realitzar un seguiment exhaustiu sobre les iniciati-
ves desenvolupades per la Fundació Barcelona Mobile 
World Capital en qualsevol dels seus àmbit s d’actuació.

5. A definir línies d’actuació per garantir la continuï-
tat de les iniciatives i/o programes que desenvolupi la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital en qualse-
vol dels seus àmbits.

6. A estendre els objectius i la tasca de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital i l’estratègia de re-
cerca i innovació arreu del territori de Catalunya, con-
cretant-ne la participació de tots els agents socioeco-
nòmics a través de la implicació de la representació 
empresarial, acadèmica i de les administracions lo-
cals.

7. A dotar a la xarxa de telecentres de Catalunya, 
Punts TIC, d’arreu del territori dels recursos i conei-
xements suficients per a consolidar-se no només com 
a element de l’accés i democratització de les TIC sinó 
com a punt de suport tecnològic per a iniciatives em-
presarials innovadores.

8. A estudiar les bases dels Diàlegs Competitius de 
compra pública TIC de la Generalitat de Catalunya per 
a potenciar la compra innovadora TIC, tenint una cura 
especial per potenciar aquelles petites i mitjanes em-
preses innovadores del teixit productiu català.

9. A determinar, amb indicadors objectivables, estra-
tègies i desenvolupament de programes d’alfabetitza-
ció electrònica per tal de superar l’escletxa digital i 
promoure la inclusió electrònica, així com poten ciar 

l’acreditació de competències TIC dels ciutadans i 
professionals, en especial en l’àmbit de Mobilitat TIC.

10. A determinar, amb indicadors objectivables, es-
tratègies i desenvolupament de programes per poten-
ciar l’educació, el desenvolupament de les capacitats 
i l’aprenentatge permanent d’estudis i carreres tècni-
ques relacionades amb les TIC.

11. A establir un espai de reflexió i diàleg obert a tot 
els sectors, liderat per la Generalitat de Catalunya con-
juntament amb la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital, sobre la responsabilitat de les empreses tecno-
lògiques en l’explotació de recursos naturals per fabri-
car i/o adquirir aparells electrònics, en línia de la de-
claració aprovada al Parlament de Catalunya el maig 
de 2013, sobre la responsabilitat social de les empreses 
en l’explotació de recursos naturals.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Roger Torrent i Ramió
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el transport sanitari
Tram. 302-00143/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 61302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el transport sanitari 
(tram. 300-00148/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Pel que fa al model de transport sanitari català: 

1.1. Mantenir el model de transport sanitari vigent 
basat en la separació de mitjans destinats a transport 
sanitari urgent (TSU) i no urgent (TSNU), amb una 
imatge corporativa diferenciada pel que fa a la unifor-
mitat dels professionals i a la retolació dels recursos 
mòbils destinats a TSU i a TSNU.

1.2. Garantir que les unitats mòbils i recursos assig-
nats al transport sanitari urgent no realitzen serveis de 
transport secundari no urgent.
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2. Pel que fa a l’atenció a les urgències i emergències 
mèdiques, a través del transport sanitari urgent (TSU): 

2.1. Mantenir el Mapa Territorial de Bases de TSU ba-
sat en unes isòcrones que permetin un temps de res-
posta mitjà de 10 minuts i màxim de 15 minuts.

2.2. Mantenir el pressupost assignat l’any 2014, així 
com les mateixes hores de cobertura.

2.3. Garantir l’activació dels recursos i seguiment de l’ac-
tivitat d’aquests des de la central de coordinació del SEM.

3. Pel que fa al transport sanitari no urgent (TSNU): 

3.1. Garantir els temps de resposta màxims vigents 
fruit de l’actual concurs.

3.2. Adoptar les mesures necessàries per tal de millorar 
la qualitat del TSNU de caràcter col·lectiu, tot adaptant 
els recorreguts i el perfil dels pacients.

4. Pel que fa als professionals del sector del transport 
sanitari: 

4.1. Assegurar que el nou concurs de transport sanitari 
garanteixi la subrogació dels actuals treballadors i el 
manteniment del seu lloc de treball i de les seves con-
dicions laborals.

4.2. Publicar en un termini màxim de 15 dies l’Or-
dre que ha de regular el procediment d’habilitació dels 
conductors, ajudants i portalliteres, en compliment del 
Reial Decret 836/2012, de 25 de maig. Aquesta Ordre 
haurà de contemplar: 

4.2.1. Que la formació regulada a través del Decret 
225/1996, de 12 de juny, és a dir, el diploma de tècnic 
en transport sanitari (TTS), equivalgui a l’acreditació 
de les dues certificacions professionals de transport 
sanitari i d’atenció sanitària a múltiples víctimes i ca-
tàstrofes, incloses al catàleg de la Formació Professio-
nal de la branca sanitària.

4.2.2. El reconeixement de l’experiència en el sector, 
en compliment de la Disposició Transitòria segona del 
Reial Decret 836/2012 de 25 de maig.

4.3. Acordar amb el Departament d’Ensenyament la 
convocatòria anual específica per a treballadors en ac-
tiu per a la consecució de la titulació de de Tècnic en 
emergències sanitàries (TES).

5. Pel que fa al nou concurs de transport sanitari: 

5.1. Garantir que la divisió per lots a adjudicar coinci-
deixi, com a mínim, amb el Consorci Sanitari de Bar-
celona, les regions sanitàries i sectors sanitaris amb 
alta població.

5.2. Garantir el manteniment del marc laboral actual i 
el conveni col·lectiu català del sector del transport sa-
nitari.

5.3. Establir que el pes dels criteris econòmics en l’ad-
judicació del concurs no superi en cap cas el 45% de 
la puntuació.

5.4. Valorar de manera positiva en el procés d’adjudi-
cació les empreses amb bones pràctiques a Catalunya.

5.5. Garantir que l’adjudicació resultant contempli una 
taxa de retorn a les empreses, socialment acceptable.

5.6. Garantir que, en el plec de clàusules tècniques, es 
preservi la lliure competència entre els proveïdors re-
lacionats amb els vehicles i la seva adaptació, d’acord 
amb les normatives vigents.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a garantir l’ordre pú-
blic, la seguretat ciutadana i les institu cions 
de govern davant possibles mobilitzacions 
massives
Tram. 302-00144/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 61305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir l’ordre públic, la seguretat ciutadana i les institu-
cions de govern davant possibles mobilitzacions mas-
sives (tram. 300-00153/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Convocar urgentment, en el termini de dos mesos, 
la Junta de Seguretat de Catalunya, prevista a l’article 
164.4 de l’Estatut, sota la presidència del president de 
la Generalitat, per tal d’assegurar la coordinació de les 
polítiques de seguretat i l’activitat dels diferents cossos 
policials que desenvolupen les seves funcions a Cata-
lunya, i establir els mecanismes de bescanvi d’infor-
mació i els protocols de col·laboració i actuació coor-
dinada.

2. Elaborar, per part del Departament d’Interior i el Cos 
dels Mossos d’Esquadra, un Pla de contingència que 
contingui mesures concretes per mantenir l’ordre pú-
blic, la seguretat ciutadana i el normal funcionament 
de les infraestructures i les institucions de govern, per 
garantir els drets i llibertats del conjunt de ciutadans 
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de Catalunya, davant les possibles mobilitzacions mas-
sives que poden tenir lloc en els propers mesos.

3. Presentar i debatre en seu parlamentària, en el ter-
mini de dos mesos des de l’aprovació de la present 
Moció, aquest Pla de Contingència.

4. Informar en seu parlamentària de la reunió man-
tinguda entre responsables del Govern i del Departa-
ment d’Interior amb comandaments del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, inspectors, intendents i comissaris, el 
dia 26 de febrer de 2014 a Castelldefels.

5. Assegurar el manteniment estricte del marc legal i 
de l’Estat de Dret que emana de la Constitució Espa-
nyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, adop-
tant totes les mesures pertinents per tal de garantir en 
tot moment el funcionament adequat de les infraes-
tructures i de les institucions de govern, en qualsevol 
nivell d’administració de l’Estat, de conformitat amb 
la legalitat democràtica.

Palau del Parlament, 26 de març de 2014

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la internacionalització del dret a decidir 
i de la consulta sobre el futur polític de Cata-
lunya
Tram. 302-00145/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 61306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la internacionalització del dret a decidir i de 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya (tram. 
300-00152/10).

Exposició de motius 

El procés democràtic endegat al nostre país per la ciu-
tadania de Catalunya i les seves institucions, a fi de fer 
possible l’exercici del dret a decidir el nostre futur po-
lític, ha posat Catalunya sota els focus de l’atenció me-
diàtica internacional i dins de l’agenda dels principals 
actors internacionals, amb una intensitat que pràctica-
ment no té precedents.

A nivell cívic, les mobilitzacions massives de l’Onze 
de setembre de 2012, amb la gran manifestació a Bar-
celona sota el lema «Catalunya nou estat d’Europa», i 
de l’Onze de setembre de 2013, amb la impactant Via 
Catalana cap a la independència, van tenir un gran 
ressò internacional. El món descobria un poble que, de 
manera absolutament cívica i pacífica, es mobilitzava 
massivament a favor de la seva independència políti-
ca. A nivell polític-institucional, els passos que s’han 
anat duent a terme en l’aplicació del full de ruta per 
fer possible l’exercici del dret a decidir (principalment 
l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de 
Catalunya el 23 de gener de 2012 i l’ampli acord sobre 
el contingut de la consulta i la data de celebració de 
la mateixa, assolit el 12 de desembre del 2013) també 
han captat l’atenció de l’opinió pública internacional, 
evidenciant que les institucions catalanes (Parlament, 
Govern de la Generalitat, però també molts ajunta-
ments) responen als anhels majoritaris de la ciutada-
nia i al mandat democràtic, sorgit de les darreres elec-
cions al Parlament de Catalunya, d’organitzar aquest 
2014 una consulta sobre el futur polític del país.

Aquest interès pels esdeveniments polítics al nostre 
país és una magnífica oportunitat per projectar una 
imatge de Catalunya –una marca de país– basada en 
els valors democràtics i en un concepte inclusiu, plural 
i participatiu de ciutadania. Una societat oberta amb 
un projecte col·lectiu democràtic i amb vocació de fer 
la seva aportació al món.

Paral·lelament al gran ressò que troba aquest procés 
a l’exterior, els esdeveniments posen de manifest que 
l’escenari internacional és un escenari de gran relle-
vància a fi de fer respectar les aspiracions democràti-
ques de la ciutadania de Catalunya i a fi que el procés 
democràtic en marxa pugui culminar amb èxit. El pro-
cés d’autodeterminació de Catalunya no és un procés 
estrictament intern, ans el contrari, té derivades exter-
nes ben evidents i que es faran cada vegada més explí-
cites a mesura que vagi avançant en les seves diferents 
etapes. En aquest sentit, és imprescindible desenvolu-
par les estratègies pertinents per buscar i trobar arreu 
aliats de la causa democràtica del poble de Catalunya, 
així com per preparar el terreny al reconeixement in-
ternacional de Catalunya com a nou Estat independent 
i la seva plena i normal inserció a la comunitat i als or-
ganismes internacionals.

Els partidaris d’impedir la celebració de la consulta, 
amb el govern espanyol al capdavant, també són cons-
cients de la importància de l’escenari internacional; 
d’aquesta manera s’explica l’activisme del Ministeri 
d’Afers Exteriors a l’hora de fer arribar a les ambai-
xades i als actors internacionals argumentaris que pre-
tenen deslegitimar la consulta i dibuixar escenaris ca-
tastròfics en cas de que Catalunya esdevingui un estat 
independent, a l’hora de difondre, posant a prova els 
límits del sentit comú, el missatge segons el qual una 
Catalunya independent quedaria per sempre fora de la 
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UE i aïllada de la comunitat internacional, amb la cla-
ra intenció de dissuadir Catalunya de seguir avançant 
en el procés d’autodeterminació.

Catalunya compta en la seva societat civil amb un gran 
actiu a l’hora d’internacionalitzar la voluntat majorità-
ria d’exercir el dret a decidir, i concretament de cele-
brar la consulta prevista pel 9 de novembre. Existeixen 
nombroses organitzacions al país i nombrosos grups 
de catalans a l’exterior que treballen per donar a conèi-
xer aquesta voluntat, així com les raons que mouen la 
ciutadania de Catalunya i les seves institucions a plan-
tejar-se horitzons polítics de plena sobirania.

En un altre nivell, el Govern de Catalunya, en aquesta 
cruïlla històrica, ha d’utilitzar tots els seus mitjans a 
l’abast, així com l’estratègia comunicativa i els marcs 
conceptuals més eficaços, per tal d’internacionalitzar 
el procés d’autodeterminació de Catalunya, tot inci-
dint positivament sobre l’opinió pública internacional 
i sobre els principals estats i actors internacionals, ai-
xí com explicant, difonent i justificant la indiscutible 
legitimitat democràtica que hi ha darrere la reivindi-
cació de voler votar sobre el nostre futur polític. L’ac-
ció exterior, en el marc d’un procés com el que estem 
vivint, ha de ser un objectiu prioritari de govern, que 
ha de vetllar perquè els principals actors internacio-
nals coneguin i comprenguin la base democràtica del 
nostre procés, i finalment donin suport a la decisió que 
prengui la ciutadania catalana i les seves institucions, 
de manera lliure i democràtica, sobre el seu futur po-
lític, inclosa la possibilitat d’esdevenir un Estat inde-
pendent plenament viable des del punt de vista polític, 
jurídic i econòmic.

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva convic-
ció que l’escenari i la comunitat internacionals tenen 
una importància cabdal per donar a conèixer i generar 
comprensió i complicitats entorn la voluntat majorità-
ria del poble de Catalunya de decidir de manera demo-
cràtica, cívica i pacífica el seu futur polític, a través de 
la consulta prevista pel proper 9 de novembre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inten-
sificar els esforços per difondre a l’opinió pública in-
ternacional, als governs dels estats i a les principals 
institucions i actors internacionals, la determinació 
majoritària del poble de Catalunya de decidir demo-
cràticament el seu futur polític mitjançant la consulta 
prevista pel proper 9 de novembre. Així mateix, insta 
el govern a insistir en la base radicalment democràtica 
i cívica existent darrere la voluntat d’exercir el dret a 
decidir i que en justifica la seva legitimitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordi-
nar-se amb les entitats de la societat civil que treballen 
per difondre, a nivell internacional, les aspira cions de-
mocràtiques del poble de Catalunya, a utilitzar tots 
els instruments de diplomàcia pública a l’abast per in-

ternacionalitzar el dret a decidir, així com a tenir en 
compte, en la consecució d’aquest objectiu, les comu-
nitats catalanes a l’exterior.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme des d’ara mateix aquelles actuacions que facili-
tin el reconeixement internacional i la plena incorpo-
ració a la comunitat internacional de Catalunya com 
a nou Estat independent, en el cas que la ciutadania 
es pronunciï democràticament a favor d’aquesta opció.

5. El Parlament de Catalunya es congratula de la re-
cent aprovació i signatura, per part de més de 200 en-
titats de la societat civil que treballen en l’àmbit inter-
nacional, de l’Acord Nacional d’Acció Exterior, i ho 
considera un exercici positiu d’implicació de la ciuta-
dania en la definició consensuada dels principis i eixos 
que han de guiar la política exterior de Catalunya en 
qualsevol dels escenaris de futur possibles, inclòs el 
d’Estat independent.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació del Programa de desenvolu-
pament rural de Catalunya
Tram. 302-00146/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 61307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la situació del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya (tram. 300-00150/10).

Atès que en el repartiment de fons Feader del perío-
de 2007-2013, Catalunya va ser una de les CCAA més 
perjudicades, i atès que recentment el Magrama va in-
corporar un acord relatiu a l’aportació de l’Administra-
ció General de l’Estat (AGE) a la programació en ma-
tèria de desenvolupament segons el qual per una banda 
l’Administració General de l’Estat (AGE) podria reduir 
en dues terceres parts la seva aportació als Programes 
de Desenvolupament Rural 2014-2020, i per l’altra difi-
culta la programació dels PDRs regionals.

Es considera que aquest acord agreuja considerable-
ment la programació en matèria de desenvolupament 
rural i degut a què no es pot justificar una disminució 
tan important a les polítiques de desenvolupament ru-
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ral, que obligui les CCAA a aportar les quantitats que 
des de l’AGE es deixa de contribuir,

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Manifestar el seu rebuig contra de les mesures pre-
ses per l’Estat Espanyol pel que fa al descens de la se-
va aportació als fons del PDR a nivell autonòmic.

2. Reclamar que el Magrama suprimeixi la Direcció 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal ate-
nent a les declaracions del ministre Montoro en seu 
parlamentària en què assumia que l’Estat Espanyol no 
té competències en PDR i que per tant destini les se-
ves assignacions pressupostàries als PDR autonòmics.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els criteris d’elaboració i difusió de les 
enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió
Tram. 302-00147/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
els criteris d’elaboració i difusió de les enquestes del 
Centre d’Estudis d’Opinió (tram. 300-00154/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Presentar a la Cambra un informe sobre el tanca-
ment de la Fundació Centre de Documentació Política 
en el que es detalli els detalls del tancament d’aquesta 
institució així com el traspàs del seu personal al Cen-
tre d’Estudis d’Opinió.

2. Modificar la normativa reguladora del Centre d’Es-
tudis d’Opinió per tal que el Consell Rector d’aquest 
organisme hagi d’aprovar les preguntes i el contingut 
de les enquestes i baròmetres d’opinió que formen part 
del pla anual de treball, per tal de garantir la neutrali-
tat ideològica dels treballs del CEO.

3. Sol·licitar al director del Centre d’Estudis d’Opinió 
que informi als membres del Consell Rector del CEO 
de la data de publicació i difusió de les enquestes i es-
tudis que elabori.

4. Presentar, durant el segon semestre del 2014, un 
projecte de llei de modificació de la normativa del 
Centre d’Estudis d’Opinió per tal que els estudis que 
no siguin òmnibus ni baròmetres o enquestes específi-
ques sobre els departaments, només puguin ser sobre 
el principal problema dels catalans d’acord amb els es-
tudis propis del CEO.

5. Adscriure de nou el Centre d’Estudis d’Opinió al 
Departament d’Economia i Coneixement per tal de 
vetllar per la professionalitat, qualitat, objectivitat 
i imparcialitat del treball d’enquestes i baròmetres 
d’opinió pagats amb diners públics.

6. Que en el cas de no poder garantir la neutralitat ide-
ologia exigida en els punts anterior, suprimir el Centre 
d’Estudis d’Opinió i encarregar les enquestes necessà-
ries per al bon funcionament de l’administració de la 
Generalitat al sector privat.

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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