
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre els índexs de preus de consum harmonitzats i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) 2494/95
Tram. 295-00182/10
Coneixement de la proposta p. 5

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 5

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 5

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10
Comissions en què s’han de tramitar les esmenes a la to-
talitat de les seccions p. 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aportació econòmica 
en concepte de lloguer per a garantir la viabilitat del jutjat de 
pau de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-01351/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució de condemna de les actua-
cions de la Brigada d’Informació de la policia de l’Estat amb 
relació als jutges i magistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre l’Escola El Calderí, de 
Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 6

Proposta de resolució sobre la retirada i el tracta-
ment de les terres contaminades del parc del Nord, de Sa-
badell
Tram. 250-01354/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució de solidaritat amb el Parla-
ment i el Govern de les Illes Canàries amb relació a la convo-
catòria d’una consulta sobre les prospeccions petrolíferes a 
les costes canàries
Tram. 250-01355/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre l’atac contra els siste-
mes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de 
novembre
Tram. 250-01356/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la licitació pública del 
servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 250-01357/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre el sanejament del dèfi-
cit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 a l’Es-
cola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre la situació dels parcs 
científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 7

Proposta de resolució sobre el servei de vigilància 
diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies 
mèdiques
Tram. 250-01362/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la retirada del decret 
de creació del Consell Social de la Cultura
Tram. 250-01363/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
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Proposta de resolució sobre la instal·lació d’una 
passarel·la i d’un pas de vianants a la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-01364/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme 
en l’àmbit del transport de persones
Tram. 250-01365/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un pla 
estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la continuïtat del grup 
Neoelectra i sobre l’aplicació del Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural
Tram. 250-01367/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre les unitats de segure-
tat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me jurídic sobre la licitació del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència 112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre els operadors de llan-
çadora de projectils viscoelàstics dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia 
Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-01372/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la construcció d’un tú-
nel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la presentació a la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats de dos informes sobre 
els projectes de pilotatge i el procés de generalització del 
servei comunitari
Tram. 250-01375/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01376/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre les unitats d’investiga-
ció del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la restitució de les 
aportacions econòmiques municipals per a la construcció 
d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre 
Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro-
tocol per a garantir les necessitats alimentàries dels alum-
nes de secundària que no disposen de servei de menjador 
escolar
Tram. 250-01380/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’ús de les llengües ofi-
cials en els processos electorals i participatius
Tram. 250-01381/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la tramitació del Pla 
rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap 
de Creus
Tram. 250-01382/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la reorganització de di-
verses estructures sanitàries del Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels direc-
tius del sector sanitari
Tram. 302-00234/10
Presentació p. 11

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre transparència i contractació en el sistema sanitari
Tram. 302-00235/10
Presentació p. 12

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el canvi climàtic
Tram. 302-00236/10
Presentació p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el seu paper en el projecte BCN World
Tram. 302-00237/10
Presentació p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’acció exterior
Tram. 302-00238/10
Presentació p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de salut
Tram. 302-00239/10
Presentació p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’acord de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i els 
Estats Units (TTIP)
Tram. 302-00240/10
Presentació p. 16
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4. INFORMACIÓ

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de Justícia al 
conseller de Territori i Sostenibilitat
Tram. 330-00085/10
Presentació p. 18

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern i consellera de Governació i Relaci-
ons Institucionals pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00086/10
Presentació p. 19



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès al Parlament 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


14 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 473

1.40.03. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 5

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre els índexs 
de preus de consum harmonitzats i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) 2494/95
Tram. 295-00182/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 99992).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.01.2015 al 04.02.2015).
Finiment del termini: 05.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Projecte de llei d’ordenació dels cossos tri-
butaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 
Tributària de Catalunya
Tram. 200-00032/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 99993).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.01.2015 al 21.01.2015).
Finiment del termini: 22.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Projecte de llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2015
Tram. 200-00033/10

Comissions en què s’han de tramitar les esme-
nes a la totalitat de les seccions

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de 
gener de 2015, ha acordat el calendari i la distribució 
entre les diverses comissions permanents legislatives 
dels debats de totalitat de les seccions pressupostàries 
com es relacionen tot seguit:



14 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 473

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 6

Dilluns 19.01.2015 Dimarts 20.01.2015 Dimecres 21.01.2015 Dijous 22.01.2015 Divendres 23.01.2015

Matí 10.00 h 
Departament 
de Cultura

11.00 h 
Departament de la 
Presidència

11.00 h 
Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat

12.00 h 
Departament 
d’Economia 
i Coneixement

12.00 h 
Departament 
de Justícia

Tarda 16.00 h 
Departament 
d’Empresa 
i Ocupació

16.00 h 
Departament 
d’Interior

16.00 h 
Departament de Go-
vernació i Relacions 
Institucionals

17.00 h 
Departament de 
Benestar Social 
i Família

17.00 h 
Departament 
d’Ensenyament

18.00 h 
Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

18.00 h 
Departament 
de Salut

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions públiques convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que 
correspongui d’acord amb el procediment establert a l’art. 121 del Reglament del Parlament.

Proposta de resolució de condemna de les 
actuacions de la Brigada d’Informació de la 
policia de l’Estat amb relació als jutges i ma-
gistrats partidaris del dret a decidir
Tram. 250-01352/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100039; 
100125; 100150).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cal-
derí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-01353/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 100040; 
100126).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015 

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’aportació eco-
nòmica en concepte de lloguer per a garantir 
la viabilitat del jutjat de pau de Sant Esteve 
Sesrovires
Tram. 250-01351/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100038; 
100124; 100149).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada i el 
tractament de les terres contaminades del 
parc del Nord, de Sabadell
Tram. 250-01354/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100041; 100151).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de solidaritat amb el 
Parlament i el Govern de les Illes Canàries 
amb relació a la convocatòria d’una consul-
ta sobre les prospeccions petrolíferes a les 
costes canàries
Tram. 250-01355/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100042; 
100127; 100152).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atac contra els 
sistemes informàtics de la Generalitat du-
rant la jornada del 9 de novembre
Tram. 250-01356/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100043; 
100128; 100153).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de truca-
des d’urgència 112
Tram. 250-01357/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100044; 
100129; 100154).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sanejament 
del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 250-01358/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100045; 
100130; 100155).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Projecte 1714 
a l’Escola Pia de Calella
Tram. 250-01359/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100046; 100156).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels 
parcs científics i tecnològics
Tram. 250-01360/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100047; 100157).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el servei de vi-
gilància diària del CAP Constantí
Tram. 250-01361/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100048; 100158).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el preu de les 
guàrdies mèdiques
Tram. 250-01362/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100049; 100159).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada del 
decret de creació del Consell Social de la 
Cultura
Tram. 250-01363/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100050; 
100131; 100160).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una passarel·la i d’un pas de vianants a la 
carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-01364/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100051; 
100132; 100161).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 741/X, sobre les mesures per 
a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones
Tram. 250-01365/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 100052).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un 
pla estratègic de salut mental
Tram. 250-01366/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100056; 
100133; 100162).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del grup Neoelectra i sobre l’aplicació del 
Fons europeu agrícola de desenvolupament 
rural
Tram. 250-01367/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100057; 
100134; 100163).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aeròdrom d’Alfés
Tram. 250-01368/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100058; 
100135; 100164).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre les unitats de 
seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100059; 
100136; 100165).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe jurídic sobre la licitació del ser-
vei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus
Tram. 250-01370/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100060; 
100137; 100166).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els operadors 
de llançadora de projectils viscoelàstics 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01371/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100061; 
100138; 100167).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Servei de Ci-
rurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 250-01372/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100062; 
100139; 100168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un túnel a la carretera C-14 entre Organyà 
i Montan de Tost
Tram. 250-01373/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100063; 
100140; 100169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el grup Ficosa
Tram. 250-01374/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100064; 
100141; 100170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació a la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats de dos 
informes sobre els projectes de pilotatge i el 
procés de generalització del servei comunitari
Tram. 250-01375/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 100065; 
100142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.



14 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 473

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 10

Proposta de resolució sobre la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-01376/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100066; 
100143; 100171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les unitats d’in-
vestigació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01377/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100068; 
100144; 100172).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
les aportacions econòmiques municipals per 
a la construcció d’un institut a Castelldefels
Tram. 250-01378/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100067; 
100145; 100174).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la carretera 
C-26 entre Ripoll i Berga
Tram. 250-01379/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100069; 
100146; 100175).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a garantir les necessitats 
alimentàries dels alumnes de secundària 
que no disposen de servei de menjador es-
colar
Tram. 250-01380/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 100070; 
100147; 100176).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les llen-
gües oficials en els processos electorals i 
participatius
Tram. 250-01381/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 100053).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la tramitació 
del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 250-01382/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 100055).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reorganit-
zació de diverses estructures sanitàries del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01383/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 100054; 100177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.01.2015 al 19.01.2015).
Finiment del termini: 20.01.2015; 09:30 h.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les adjudicacions d’activitat i les 
retribucions dels directius del sector sanitari
Tram. 302-00234/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98854 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carme Pérez Martínez, 
diputada 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 adjudicacions 
d’activitat i les retribucions dels directius del sector sa-
nitari (tram. 300-00247/10).

Moció

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

1. Donar compliment a la legalitat i garantir la trans-
parència a la que està obligat, comprometent-se a: 

1.1. Donar compliment immediat al punt 2.a de la 
Moció 149/X del Parlament de Catalunya, referent al 
compromís per part del Govern de la Generalitat de 
revisar els criteris d’adjudicació, distribució i retribu-
ció de provisió de serveis sanitaris per part del Depar-
tament de Salut als centres del SISCAT, prioritzant la 
utilització dels centres públics.

1.2. Donar compliment immediat al punt 2.c de la ma-
teixa moció, també aprovat pel Parlament, i que feia 
referència al compromís per part del Govern de la Ge-
neralitat a fer públics, com a mínim, i abans de finalit-
zar el 2014, els contractes del CatSalut amb els centres 
privats amb ànim de lucre, estiguin o no integrats en 
el SISCAT.

1.3. Fer públiques les quanties econòmiques anuals de 
totes les adjudicacions i contractes que, per la presta-
ció de serveis sanitaris, ha subscrit el Cat Salut amb 
centres privats, pertanyents o no al SISCAT, i la evolu-
ció de les mateixes en els darrers 4 anys.

1.4. Procedir de forma immediata a la tramitació d’un 
expedient informatiu i, si s’escau, sancionador, en re-
lació a les possibles subcontractacions de serveis sani-
taris realitzades per algunes empreses adjudicatàries, 
i que han estat denunciades públicament pels mitjans 
de comunicació.

1.5. Prendre les mesures sancionadores i de control 
adients per tal de que no es tornin a produir subcon-
tractacions en la prestació de serveis públics sanita-
ris, exigint les responsabilitats corresponents a les em-
preses responsables i aplicant estrictament, respecte a 
les empreses infractores, les previsions establertes a la 
normativa bàsica sobre contractació pública en relació 
específica a les prohibicions de contractar amb el sec-
tor públic. 

1.6. Evitar que mitjançant les anomenades aliances 
estratègiques o qualsevol altre tipus de col·laboració, 
cooperació o associació entre diverses empreses, pú-
bliques o privades, es puguin defugir les normes bàsi-
ques i imperatives de contractació de serveis públics, 
que obliguen a que la prestació del servei sanitari es 
faci amb mitjans propis de la empresa adjudicatària, 
i no d’altres subcontractades, associades o aliades de 
qualsevol forma.

2. Garantir els principis de lliure concurrència i man-
tenir la completa imparcialitat a la que està obligada la 
Administració, comprometent-se a: 

2.1. Impedir normativament que les persones que os-
tenten o han ostentat càrrecs de designació directa en 
el Departament de Salut, en organismes públics de-
pendents d’aquest, o en qualsevol de les empreses pú-
bliques o concertades amb el CatSalut, o en qualse-
vol altre Departament o ens públic, puguin accedir a 
concursos públics o puguin ser adjudicatàries de cap 
contracte de serveis retribuïts, ja sigui a títol personal 
o mitjançant empreses en les que participin directa o 
indirectament, amb la limitació temporal que s’esta-
bleixi després d’haver exercit el càrrec.

2.2. Prendre les mesures adients per tal de garantir 
que les persones que ostenten càrrecs de designació 
directa en el Departament de Salut, o en qualsevol al-
tre Departament o ens de l’Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya, no podran participar en 
els processos de contractació ni d’adjudicació de con-
cursos o contractes públics als que concorrin empreses 
amb les que mantenen vinculació o amb les que han 
estat vinculades de forma immediatament prèvia o en 
els dos anys anteriors a la seva incorporació a l’Admi-
nistració.

2.3. Procedir de forma immediata a la tramitació d’un 
expedient informatiu i, si s’escau, sancionador, en re-
lació a les possibles irregularitats en l’adjudicació d’un 
contracte de prestació de serveis sanitaris de rehabili-
tació i fisioteràpia, que han estat denunciades pública-
ment pels mitjans de comunicació

2.4. Prendre les mesures sancionadores i de control 
adients per tal de que no es produeixin filtracions d’in-
formació ni cap altre tipus d’irregularitat en la con-
tractació de serveis públics sanitaris exigint, en el seu 
cas, les responsabilitats que pertoquen a les persones o 
empreses involucrades.



14 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 473

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 12

3. Donar compliment a la legalitat i garantir la trans-
parència a la que ve obligat, comprometent-se a: 

3.1. Mantenir i garantir l’aplicació íntegra de la norma-
tiva bàsica sobre incompatibilitats dels professionals i 
directius del sector públic, sanitari i no sanitari, tant 
pel que fa a la dedicació com a les retribucions.

3.2. Fer públiques les retribucions íntegres anualment 
percebudes pels alts càrrecs del Departament de Sa-
lut i de tots els directius del sector públic sanitari, des 
de l’any 2.010 a l’any 2.014 inclusius, fent constar les 
quantitats que corresponen a retribucions fixes, retri-
bucions variables (per objectius o per qualsevol altre 
concepte) i en concepte de dietes.

3.2. Fer públiques les retribucions íntegres anualment 
percebudes pels alts càrrecs de la Generalitat de Cata-
lunya i de tots els directius del seu sector públic, des 
de l’any 2.010 a l’any 2.014 inclusius, fent constar les 
quantitats que corresponen a retribucions fixes, retri-
bucions variables (per objectius o per qualsevol altre 
concepte) i en concepte de dietes.

3.3. Donar i fer donar compliment al punt 2.2 de la 
disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, en el que s’estableix que 
les retribucions íntegres anuals de caràcter fix del per-
sonal directiu del sector públic en cap cas poden ésser 
superiors a les fixades per al càrrec de Conseller de 
l’Administració de la Generalitat, i s’han d’assimilar, 
amb caràcter general, a les retribucions fixades per els 
als càrrecs o càrrecs de comandament al servei de la 
Generalitat, tenint en compte que, pel que fa a les re-
tribucions variables, cal respectar les limitacions es-
tablertes pels articles 27.1, 28 i 29 de la Llei 1/2014, 
de 27 de gener, de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya.

3.4. Procedir, durant el primer semestre de l’any 2.015, 
a la regularització i rescabalament, amb caràcter retro-
actiu, de les retribucions, fixes i variables, que hagin 
percebut indegudament els alts càrrecs i els directius 
del sector públic, pel fet d’haver superat els límits le-
galment establerts durant el període 2.010 - 2014.

3.5. Regular normativament les retribucions dels di-
rectius de les empreses del sector públic de Salut i de 
tot el sector públic de l’Administració de la Generali-
tat, d’acord a criteris de proporcionalitat entre empre-
ses o centres i amb coherència amb les establertes pels 
càrrecs públics electes i no electes.

3.6. Garantir que, per criteris de coherència i equitat, 
els alts càrrecs de l’Administració i els directius del 
sector públic de la Generalitat no percebran retribuci-
ons variables en concepte d’objectius ni per qualsevol 
altre concepte anàleg, fins que els funcionaris, els pro-
fessionals i els treballadors del sector públic no recu-
perin les retribucions integres, fixes i variables, i les 

mateixes condicions laborals que tenien abans de les 
primeres reduccions salarials de l’any 2010.

3.7. Restringir les retribucions en concepte de dietes 
que venen perceben els alts càrrecs de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya de tal forma que 
la participació o assistència a reunions dels òrgans de 
govern dels ens dependents o integrats al propi Depar-
tament on s’exerceix el càrrec, no generi cap tipus de 
retribució addicional.

4. El Parlament de Catalunya reprova la inapropia-
da gestió de la informació continguda en el Portal de 
Transparència de la Generalitat en relació a la publi-
cació, encara incerta, de les retribucions dels alts càr-
recs i directius del sector sanitari públic. La pretesa 
transparència ha generat, primer, escàndol i, després, 
desconfiança i absoluta pèrdua de credibilitat per part 
dels ciutadans, degut a la reconeguda inexactitud de 
les dades contingudes i publicades, sense perjudici del 
considerable dany personal i professional que aquestes 
inexactituds han pogut comportar per les persones di-
recta i indegudament afectades.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz Carme Pérez Martínez
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre transparència i contractació en el 
sistema sanitari
Tram. 302-00235/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 99113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre transparència i contractació en el sistema sanita-
ri (tram. 300-00249/10).

Moció

I. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, pel que fa a contractació en l’àmbit de la sa-
lut, a: 

1. Donar compliment a totes les resolucions aprovades 
sobre transparència en la contractació al sector sanita-
ri, per tal que siguin efectives a partir de l’1 de gener 
de 2015.
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2. Presentar a la Comissió de salut un informe on s’ex-
pliqui, pels diferents serveis de salut, amb responsa-
bilitat i finançament públic, quina és la forma de con-
tractació i prestació de servei. On consti: 

a. El tipus de relació amb el finançador: encàrrec de 
gestió amb conveni, contracte d’adjudicació mitjan-
çant concurs públic, contracte per adjudicació mitjan-
çant altres procediments, concessió administrativa, 
concert, subvenció, etc.

b. Avaluació i control: qui fa el seguiment del com-
pliment de les clàusules, qui té la responsabilitat so-
bre cada aspecte contractat, quin control hi ha sobre la 
gestió i el govern de les entitats contractades.

c. Quines són les bases dels contractes, els costos dels 
serveis, els costos dels procediments i les estructures, 
les tarifes i el càlcul d’activitat.

3. A partir del registre de contractes del sector públic, 
presentar a la Comissió de salut del Parlament i fer pú-
bliques les dades, tot comparant per cada servei i en-
titat els contractes des del 2007 al 2014, per tal que 
es pugui veure l’evolució de cada servei i cada entitat.

4. Encarregar a la comissió tècnica de la central de ba-
lanços que faci els informes economicofinancers dels 
centres d’atenció especialitzada, salut mental i socio-
sanitaris pel 2013 i 2014. En tots els indicadors seria 
convenient que hi hagués comparativa dels últims 5 
anys, així com tenir un punt específic referit a perso-
nal, ràtios i condicions.

5. Entregar a la Comissió de salut del Parlament de 
Catalunya un informe amb les conclusions de la ins-
pecció duta a terme per la Direcció General d’Ordena-
ció i Regulació Sanitària a l’Hospital Sagrat Cor res-
pecte la prestació de servei de rehabilitació. En aquest 
informe hi haurà de constar, també, de quina forma 
s’està prestant el servei, si existeixen aliances estratè-
giques o s’hi s’ha incorregut en alguna subcontracta-
ció, així com, les sancions imposades, si n’hi ha.

II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, pel que fa a transparència en l’àmbit de la 
salut, a: 

6. Regular per decret els criteris retributius del perso-
nal del sector públic de salut amb funcions d’investi-
gació i amb funcions directives, ateses les especials 
característiques de l’àmbit sanitari, sens perjudici del 
que es va establir a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic. Tenint en compte el següent: 

a. Una escala en funció del pressupost i el número de 
treballadors de l’entitat on desenvolupen dites funcions.

b. L’establiment de criteris d’avaluació de directius, ai-
xí com la publicació d’aquests resultats al Portal de la 
Transparència.

c. L’establiment d’una diferència màxima de 1 a 7 en-
tre la retribució fixa més baixa i la més alta dins una 
mateixa entitat.

7. Donar compliment amb efectivitat a 1 de gener de 
2015 de totes les resolucions aprovades en referència 
a les dietes d’assistència a òrgans col·legiats i òrgans 
de govern de l’administració de la Generalitat i el seu 
sector públic.

8. Fer un seguiment sobre els òrgans de govern de les 
entitats públiques i consorcis que depenen del Depar-
tament o del Servei Català de la Salut per tal de tras-
lladar totes les normes, codis ètics i de bon govern que 
afecten a la pròpia administració a cada una d’aquestes.

9. Publicar, per a totes les entitats públiques que depe-
nen del Departament, quina és la seva política d’assis-
tència en òrgans de govern (número de reunions, im-
port de les dietes –si n’hi ha–, publicitat de les actes de 
les reunions, la informació cap als treballadors, reti-
ment de comptes, etc.)

10. Fer un seguiment sobre la política retributiva als 
càrrecs per a totes les entitats públiques i consorcis 
que depenen del Departament de Salut i del Servei Ca-
talà de la Salut, amb l’objectiu de reduir-ne la variabi-
litat entre elles.

11. Entregar al Parlament de Catalunya un informe 
que compari tots els sous dels alts càrrecs dels dar-
rers 5 anys, amb l’import efectivament percebut per 
cada any, de totes les entitats públiques, consorcis i 
altres entitats que depenen del Departament de Sa-
lut o del Servei Català de la Salut, que aclareixin les 
informa cions sortides a premsa referides als sous dels 
directius de salut.

12. Fer un estudi dels organigrames de les institucions 
sanitàries de responsabilitat pública per tal de garantir 
que tots els càrrecs tinguin contingut amb concreció 
específica de les funcions del càrrec, la dependència i 
els objectius a acomplir, amb la intenció d’optimitzar 
l’estructura de totes les entitats.

13. Revisar i fer un seguiment i avaluació de totes les 
aliances estratègiques entre centres que presten ser-
veis públics de salut, especialment en els aspectes de 
qui lidera les aliances, supervisió i seguiment per part 
de l’autoritat sanitària i el responsable de la qualitat i 
l’avaluació periòdica, i per tal de veure els fluxos entre 
entitats mitjançant convenis o subcontractacions.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el canvi climàtic
Tram. 302-00236/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100280 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el canvi cli-
màtic (tram. 300-00248/10).

Moció

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

1. Presentar durant l’any 2015 una Llei de canvi climà-
tic que permeti obtenir objectius a curt, mig i llarg ter-
mini i que promogui inversions del Govern i del teixit 
productiu i social. La llei promourà l’acció emprene-
dora, des de la perspectiva ambiental, de grans, mitja-
nes i petites empreses, de cooperatives i d’iniciatives 
d’economia social, que han de ser font de generació de 
llocs de treball a cada municipi. Aquesta llei inclourà 
així mateix mesures econòmiques i fiscals en relació a 
la producció energètica, el transport, la construcció, i 
haurà de garantir els recursos per a la realització dels 
Plans Locals d’Adaptació al Canvi Climàtic. Així ma-
teix, fixarà el camí de reducció de CO2 al 2050 mar-
cant objectius pel 2025, 2030 i 2040.

2. Elaborar un Pla nacional d’adaptació al canvi cli-
màtic que integri les polítiques d’adaptació dins de les 
polítiques públiques existents, a fi de garantir la cohe-
rència i reflectir el caràcter transversal de l’adaptació, 
identificant els sectors econòmics que són més sensi-
bles a les evolucions del clima i també les oportunitats 
potencials.

3. En tant que l’acceptació de les decisions públiques 
és clau a l’hora de portar endavant amb eficàcia les 
actuacions necessàries d’adaptació i mitigació del can-
vi climàtic a curt, a mig i allarg termini, desenvolu-
par mitjançant l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
una agenda potent de comunicació a la ciutadania, i de 
concertació amb els sectors econòmics, socials i am-
bientals que hauria de concloure en una nova cimera 
catalana sobre el canvi climàtic.

4. Aprovar durant l’any 2015 la Llei catalana de la bio-
diversitat i el patrimoni natural, per tal de definir l’es-
tratègia nacional per a la protecció de la biodiversitat i 
que promogui una gestió integral dels territoris.

5. Impulsar a Catalunya, en coordinació amb el Go-
vern de l’Estat, la transició energètica que ens col·loqui 
en els objectius del full de ruta UE 2050 en els termi-
nis fixats, imprescindible per a garantir la competiti-
vitat del teixit productiu complint els compromisos de 
descarbonització; en aquest sentit, el Govern portarà 
al Parlament de Catalunya el Pla de l’Energia 2020 per 
al seu debat, en un termini no superior a 6 mesos.

6. Instar el Govern de l’Estat a no prorrogar la vida útil 
de les centrals nuclears més enllà dels 40 anys per a 
les que van ser dissenyades, i avançar de manera fer-
ma cap un model energètic econòmicament, social i 
ambientalment més sostenible, maximitzant l’ús dels 
recursos energètics renovables i autòctons, tot apro-
vant un nou marc normatiu que restitueixi la seguretat 
jurídica i incorpori en termes de normalitat en el sis-
tema la generació distribuïda i l’autoconsum energètic.

7. Presentar en el termini de tres mesos un pla de me-
sures d’eficiència energètica que inclogui els sectors 
de la generació, del transport i la distribució d’ener-
gia, la indústria, els transports, l’administració pública 
i els edificis, per tal d’assegurar els objectius marcats 
per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc 
de les competències que fixa l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de la Directiva relativa a eficiència energè-
tica 2012/27/UE.

8. En el termini de sis mesos, incloure en el Pla de 
Qualitat de l’Aire mesures d’obligat compliment per la 
reducció progressiva de la contaminació atmosfèrica.

9. Impulsar les mesures necessàries per fer més efi-
cient el conjunt del sistema de transport públic urbà, 
dels sistemes metropolitans i interurbans, incremen-
tant, quan calgui, les freqüències per a fomentar la 
transferència de passatgers de l’automòbil privat al 
transport públic, i la intermodalitat entre autobusos, 
trens, metro i tramvia.

10. Recuperar la gestió pública de l’abastament d’ai-
gua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona, do-
nat que la gestió dels recursos hídrics és estratègica en 
l’adaptació al canvi climàtic i l’accés a l’aigua és avui, 
tal com va declarar el Parlament de Catalunya, un dret 
humà, i com a tal cal blindar la seva qualitat de bé pú-
blic i resulta inajornable un gran acord de país sobre 
l’aigua.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el seu paper en el projecte BCN 
World
Tram. 302-00237/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100286 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada 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 el seu paper en el pro-
jecte BCN World (tram. 300-00250/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Derogar la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modifi-
cació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en ma-
tèria de tributació, comerç i joc, atès que han canviat 
substancialment les condicions que la van impulsar.

2) Lliurar en el termini màxim de 15 dies a tots els 
grups parlamentaris de la Cambra, tant per respecte a 
les funcions de control del Parlament com en aplicació 
de la recent Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans-
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
una còpia del contingut íntegre de la documentació, 
informes previs del contracte o acord d’opció de com-
pra, o similar, signats entre la Generalitat (Incasol) i 
Lumine, empresa participada al 100 % per CaixaBank 
propietària dels terrenys durant 18 mesos de les 150 
hectàrees del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) per 
import determinat, inclosos annexes i complements, 

3) Modificar la composició de la Comissió de segui-
ment del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre 
Recreatiu i Turístic (CRT) de Vilaseca i Salou per tal 
d’incorporar representants dels grups parlamentaris, 
dels agents socials, de la URV i dels sindicats.

4) Iniciar un debat rigorós amb tots els agents del terri-
tori, sobre l’ús i l’ordenació dels terrenys del CRT, tant 
els del complex on estan previstos els ressorts com els 
de la zona residencial que preveia la construcció de 
2.477 habitatges, per desenvolupar un model de des-
envolupament turístic més sostenible i amb més valor 
afegit que la construcció de segones residències.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’acció exterior
Tram. 302-00238/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100320 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Que-
rol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
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 
l’acció exterior (tram. 300-00252/10).

Moció

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

a) Replantejar tota l’acció exterior de la Generalitat 
d’acord a la lleialtat institucional i la cerca de sinergies 
amb el Govern d’Espanya.

b) Tancar totes les delegacions a l’exterior del Govern 
de la Generalitat.

c) Aprofitar sinergies amb el Govern de l’Estat inte-
grant els treballadors i els serveis que presten les de-
legacions del Govern a l’exterior a les infraestructures 
de l’Estat a l’exterior.

d) En compliment de la lleialtat institucional, l’acció 
exterior de la Generalitat en cap cas contravindrà la 
política exterior espanyol.

e) Tancar el Patronat Catalunya-Món DIPLOCAT.

f) Destinar l’estalvi produït pel tancament de les dele-
gacions del Govern a l’exterior i del PCM-DIPLOCAT 
a pal·liar la retallada del pressupost dels programes de 
desenvolupament empresarial i internacionalització al 
projecte de llei de pressupostos per l’any 2015.

g) D’acord amb el compromís de transparència del Go-
vern, aixecar el veto a poder accedir als informes men-
suals que elabora Independent Diplomat entitat contra-
ctada pel Govern de la Generalitat.

h) Presentar en el Parlament en el termini de tres me-
sos un balanç de costos i beneficis produïts per les 34 
oficines de l’Agencia de suport a la innovació i la inter-
nacionalització de l’empresa catalana (ACCIÓ).

i) Comparèixer davant el Parlament per donar compte i 
informar dels viatges i desplaçament a l’exterior que rea-
litzen els consellers i els alts càrrecs de la Generalitat per 
tal d’exposar els objectius inicials i els resultats obtinguts.

2. El Parlament de Catalunya reprova el conseller de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya per l’ober-
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tura de noves delegacions del Govern a l’exterior al 
mateix temps que el Govern, emparant-se en les po-
lítiques d’austeritat, anuncia la desaparició de serveis 
públics.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de salut
Tram. 302-00239/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100321 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular 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 les polítiques de salut (tram. 300-00251/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a 
l’encàrrec del president de la Generalitat al Consell 
Assessor per a la sostenibilitat i el progrés del sistema 
sanitari per tal de convertir la sanitat pública catalana 
en estructura d’estat per considerar-ho un total despro-
pòsit.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig al 
impagament reiterat de la factura farmacèutica per 
part de la Generalitat de Catalunya i manifesta la ne-
cessitat que el Govern cerqui una solució definitiva.

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

a) Encarregar al Consell Assessor per a la sostenibi-
litat i el progrés del sistema sanitari informes i estu-
dis dels problemes de la sanitat pública catalana (llis-
tes d’espera, impagaments a proveïdors, situació dels 
professionals sanitaris, manca d’equipaments i serveis, 
etc.) per tal de formular-ne solucions i garantir la qua-
litat assistencial del nostre sistema sanitari.

b) Iniciar, durant el primer trimestre del 2015 i en els 
equipaments sanitaris que ho requereixin, les obres de 
reforma i millora per garantir la salubritat e higiene 
d’aquests equipaments.

c) Deixar sense efecte l’increment retributiu dels alts 
càrrecs de la sanitat pública catalana.

d) Elaborar i aprovar, en el termini d’un mes, un pla de 
tresoreria que inclogui un calendari de pagaments dels 
deutes pendents de la Generalitat amb les farmàcies.

e) Incrementar el pressupost de les polítiques de salut 
previstes per l’any 2015 per tal que la despesa per càpi-
ta en sanitat a Catalunya s’iguali amb la despesa de la 
resta de comunitats autònomes.

f) Complir íntegrament el Reial Decret-llei 16/2012 de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sosteni-
bilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i seguretat de les seves prestacions, limitant a la 
cobertura sanitària urgent l’accés a la sanitat pública 
als immigrants en situació administrativa irregular.

g) Posar en funcionament de manera immediata i du-
rant les 24 hores del dia el servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, donant compli-
ment a la moció aprovada per unanimitat a l’Ajunta-
ment de Tarragona, i fer extensiva l’ampliació horà-
ria d’aquest servei a les regions sanitàries de Lleida i 
Girona.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’acord de lliure comerç i inversions en-
tre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP)
Tram. 302-00240/10

Presentació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 100412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, 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 l’acord de lliure comerç 
i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units 
(TTIP) (tram. 300-00255/10).

Moció

Aquest acord comercial (TTIP per les seves sigles en 
anglès) va molt més enllà del comerç: és un projecte 
polític, és un projecte ideològic, és un projecte social i 
és un projecte que supera en molt, amb escreix, l’àm-
bit de l’economia. Les informacions publicades per la 
Comissió Europea així com les filtrades sobre les ne-
gociacions ens indiquen que tindrà un impacte ampli i 
irreversible respecte la sobirania dels parlaments i ins-
titucions, també les d’àmbit municipal.
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En cas que es consolidi l’actual proposta, es preveu un 
impacte negatiu especialment en la salut, l’alimenta-
ció, el treball, la seguretat dels productes, el medi am-
bient, els drets laborals i les polítiques de privacitat. 
Fins i tot podria canviar profundament l’àmbit com-
petencial de les institucions en tots aquests camps, i 
pot impossibilitar la reversió de mesures sobre la mer-
cantilització i la privatització de serveis que es puguin 
prendre pels actuals governs.

Aquest acord comercial ha de debatre’s, donat les si-
milituds respecte el caràcter de les negociacions així 
com pels efectes que se’n deriven, juntament amb el 
tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) 
i l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA).

Tot i la importància de la qüestió, la Comissió Europea 
manté una política de secretisme i informació selecti-
va sobre la dimensió de les negociacions i sobre l’im-
pacte real del què suposarien els tres acords de lliure 
comerç, fet que suposa una vulneració al dret de tot 
ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom.

Per tot això, es presenta per a la seva aprovació la se-
güent moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mostrar el rebuig als projectes TTIP, CECA i TISA 
que actualment s’estan negociant.

2. Sotmetre a referèndum qualsevol proposta d’acord 
comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, Ca-
nadà o qualsevol altre estat o grups d’Estats abans de 
la seva ratificació.

3. Sol·licitar a totes les institucions estatals i europees, 
partícips de les negociacions, a fer públiques les infor-
macions de les quals disposen.

4. Instar a totes les institucions implicades, estatals i 
europees a que les negociacions amb conseqüències 
tan àmplies a nivell regional, nacional i europeu no es 
tronin a fer d’esquenes a la opinió pública i sense dret 
d’intervenció en l’ordre del dia del Parlament Europeu 
i dels Parlaments estatals, Regionals, nacionals i altres 
institucions municipals. Defensar la màxima transpa-
rència en les negociacions de l’Acord, per tal de garan-
tir un debat informat a tots els Parlaments de tots els 
Estats membres, així com en la societat, havent de pu-
blicar tots els documents als quals s’hagi tingut accés 
així com qualsevol informació relativa a reunions, do-
cuments, etc en clara salvaguarda de l’interés general.

5. Que els empresaris, bancs i multinacionals no tin-
guin cap dret privilegiat a través de clàusules de pro-
tecció de les inversions i tribunals de litigi i que siguin 
comprovades i modificades, en conseqüència, aquesta 
tipologia de clàusules contingudes en tractats bilate-
rals i en tractats de la UE.

6. Que les normes europees, les estatals i les autonò-
miques de protecció als pacients en el camp de la sani-
tat, al medi ambient, als drets de les treballadores i tre-

balladors així com la protecció als consumidors siguin 
considerades i desenvolupades i que no es produeixi 
cap empitjorament qualitatiu ni quantitatiu (via deva-
luació salarial) a través de l’equiparació de mètodes, 
estàndards i normes en els tractats internacionals. En 
aquest sentit, instar al govern espanyol a posar un pla 
urgent de protecció social que millori qualitativament: 

6.1. Els drets de les treballadores i treballadors tot de-
rogant la Reforma Laboral.

6.2. De reversió de qualsevol privatització sobre els 
serveis socials, educatius, sanitaris i socionanitaris.

6.3. El sistema de pensions, així com totes les presta-
cions passives per assegurar una vida digna a les per-
ceptores i perceptors.

7. Que siguin ratificades de forma legalment vincu-
lant, totes les disposicions internacionals sobre drets 
humans i totes les Normes Fonamentals de Treball de 
la OIT per part de totes les parts negociadores, i que 
siguin vinculants en els tractats d’inversions i comerç 
i que s’estableixi un procés efectiu d’avaluació i apli-
cació del dret, així com de sancions, quan s’escaigui.

8. Quedin excloses de les negociacions aquelles parts 
que no ratifiquin, apliquin i facin complir els drets hu-
mans i les Normes Fonamentals de Treball de la OIT.

9. Que siguin declarats béns públics no susceptibles de 
negociació de cap Tractat d’Inversió ni de transacció 
mercantil els serveis educatius, els serveis de salut (sa-
nitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, de cultu-
ra, subministraments d’aigua i energies).

10. Que siguin garantides la protecció de la diversi-
tat cultural i la pluralitat dels serveis audiovisuals a la 
Unió Europea.

11. Que s’imposi una regulació dels serveis financers 
que permeti salvaguardar la ciutadania de qualsevol 
contribució a qualsevol banc per via directa mitjan-
çant un rescat o indirecta mitjançat qualsevol tracte de 
favor.

12. Que no es negociï ni ratifiqui cap tractat que con-
tingui la implantació de mecanismes de resolució de 
controvèrsies entre inversors i la Unió o els seus estats 
membres que excloguin els procediments i òrgans ju-
dicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pu-
gui comprometre els serveis socials, serveis públics i 
els subministraments bàsics i/o ser utilitzada per im-
pugnar, qüestionar o comprometre la legislació que 
puguin promulgar els Estats membres sobre aquestes 
matèries, sobre el medi ambient o sobre la protecció 
de els consumidors.

13. Constituir un grup de treball en el si de la Comis-
sió d’Afers Exteriors sobre l’acord comercial entre la 
Unió Europea i els Estats Units, l’anomenada Associ-
ació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTPI), 
el tractat de lliure comerç de la UE amb canadà (CE-
TA) i l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA), per-
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què en el termini màxim de sis mesos presenti un in-
forme que valori aquest acord i la seva repercussió.

14. Remetre al Ple del Parlament, per al seu debat, un 
informe sobre les negociacions de l’Associació Trans-
atlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP), el trac-
tat de lliure comerç de la UE amb canadà (CETA) i 
l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA) i sobre el 
compliment del que preveu aquesta moció, que inclo-
gui la seva valoració així com els resultats de l’infor-
me de la la Comissió d’Afers Exteriors.

15. Garantir que els treballs dels informes sobre les 
negociacions es duguin a terme per part de l’adminis-
tració de la generalitat, sense possibilitat d’externalit-
zar els mateixos. Alhora vetllar perquè els treballs si-
guin independents i participats per la ciutadania.

Per tot l’anterior el Parlament de Catalunya insta el 
Govern Espanyol a: 

16. Mostrar el seu rebuig a l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió (TTIP), el tractat de lliure 
comerç de la UE amb canadà (CETA) i l’Acord sobre 
el Comerç de Serveis (TISA) que actualment s’estan 
negociant.

17. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a fa-
vor de retirar el mandat negociador a la Comissió de la 
UE sobre el TTIP i a aturar immediatament les nego-
ciacions en marxa.

18. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a fa-
vor de suspendre les negociacions secretes avançades i 
quasi idèntiques sobre el tractat de lliure comerç de la 
UE amb canadà (CETA).

19. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a fa-
vor de suspendre les negociacions secretes avançades 
i quasi idèntiques sobre l’Acord sobre el Comerç de 
Serveis (TISA).

20. Defensar la màxima transparència en les negoci-
acions de l’Acord, per tal de garantir un debat infor-
mat sobre això al tots els Parlaments de tots els Estats 
membres, així com en la societat, havent de publicar 
tots els documents fonamentals, inclòs el mandat ne-
gociador.

21. Sotmetre a referèndum qualsevol proposta d’acord 
comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, Ca-
nadà o qualsevol altre estat o grups d’Estats abans de 
la seva ratificació.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Jus-
tícia al conseller de Territori i Sostenibilitat
Tram. 330-00085/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 100117 / Coneixement: 07.01.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Justícia, des 
del dia 31 de desembre de 2014 fins al dia 3 de gener 
de 2015, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller de Territori i Soste-
nibilitat.

Cordialment,

Barcelona, 16 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 178/2014, de 16 de desembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de Justícia al con-
seller de Territori i Sostenibilitat des del dia 31 de de-
sembre de 2014 fins al dia 3 de gener de 2015, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 6780, de 31.12.2014.
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Suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals pel 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00086/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 100121 / Coneixement: 08.01.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 

que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals els 
dies 7 al 12 de gener de 2015, ambdós inclosos, exerci-
rà la seva suplència el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Cordialment,

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 181/2014, de 18 de desembre, pel 
qual s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions 
de la vicepresidenta del Govern i consellera de Gover-
nació i Relacions Institucionals del 7 al 12 de gener de 
2015, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6783, de 
7.1.2015.
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