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1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03.

DECRETS LLEI

Núm. 482

Resolució 908/X del Parlament de Catalunya,
de validació del Decret llei 6/2014, del 23 de
desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 203-00016/10

Adopció

Resolució 907/X del Parlament de Catalunya,
de validació del Decret llei 8/2014, del 23 de
desembre, pel qual es crea el Registre de
traductors i intèrprets judicials per a la seva
actuació davant els òrgans judicials amb seu
a Catalunya
Tram. 203-00018/10

Adopció
Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha debatut el Decret llei 8/2014, del 23
de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya (tram.
203-00018/10), i ha aprovat la resolució següent, que,
d’acord amb el que estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha debatut el Decret llei 6/2014, del 23
de desembre, de necessitats financeres del sector públic
en pròrroga pressupostària (tram. 203-00016/10), i ha
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que
estableix l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans
judicials amb seu a Catalunya.

Resolució 909/X del Parlament de Catalunya,
de validació del Decret llei 7/2014, del 23 de
desembre, pel qual es deroguen la lletra b de
l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4
de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Tram. 203-00017/10

El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Adopció

N. de la R.: Vegeu a la secció 3.01.01, a la pàg. 24,
l’acord de tramitació d’aquest Decret llei com a projecte de llei (tram. 200-00038/10).

Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener
de 2015, ha debatut el Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b de l’apartat 3 i
el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret
llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (tram. 203-00017/10), i ha aprovat
la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix
l’article 136.6 del Reglament, ha d’ésser publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els
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apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b de l’apartat 3 i el
segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret
llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

tern i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
ha aprovat la modificació i actualització de la relació
de llocs de treball del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

1. Baixa per supressió de llocs de treball

El secretari segon
Pere Calbó i Roca

Nom del lloc: cap de l’Àrea Tècnica i de Relació de
Llocs de Treball

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Resolució 910/X del Parlament de Catalunya,
de validació del Decret llei 9/2014, del 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria de
personal
Tram. 203-00019/10

Adopció
Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha debatut el Decret llei 9/2014, del 30
de desembre, de mesures urgents en matèria de personal (tram. 203-00019/10), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6
del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Departament de Recursos Humans

Nivell: 10
Grup: A2/C1
Tipus: comandament
Provisió: CE
Nombre de places: 1
2. Modificació de funcions per la incorporació de
noves funcions a les àrees de Selecció i Provisió de
Llocs, d’Administració de Recursos Humans i d’Organització i Desenvolupament de Recursos Humans
Nom del lloc: cap de l’Àrea de Selecció i Provisió de
Llocs
Funcions incorporades: Elaborar i tramitar les propostes de l’oferta pública d’ocupació. Estudiar i elaborar
propostes de resolució de recursos administratius que
s’interposin en matèria de personal i, si escau, tramitar
expedients contenciosos.
Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Administració de Recursos Humans

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal.

Funcions incorporades: Gestionar i controlar la contractació de personal laboral. Elaborar estudis tècnics
i propostes de normes, circulars o instruccions dels aspectes competents a aquesta àrea.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Organització i Desenvolupament de Recursos Humans

El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

1.01.10.

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Funcions incorporades: Gestionar la relació de llocs
de treball, d’acord amb l’estudi i l’avaluació de les propostes de modificació de llocs, l’actualització i la publicació corresponent.

NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Departament de Relacions Parlamentàries i de
Projecció Institucional
Modificació de la relació de llocs de treball
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00005/10 i 221-00006/10

Nom del Departament: Departament de Relacions Institucionals

Aprovació
Mesa ampliada, 20.01.2015

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda
el 20 de gener de 2015, d’acord amb l’article 29.3.i i 4
del Reglament i l’article 45 dels Estatuts del règim in1.01.10.

1. Canvi de denominació del Departament de Rela
cions Parlamentàries i de Projecció Institucional

En conseqüència, es modifiquen els noms dels llocs de
treball següents:
Canvi de denominació del lloc de treball de cap del
Departament de Relacions Parlamentàries i de Pro-
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jecció Institucional per cap del Departament de Rela
cions Institucionals.
Canvi de denominació del lloc de treball de tècnic/a
de protocol per tècnic/a de relacions institucionals.
2. Actualització de llocs de treball per modificació
Relació actual
Nom del lloc: cap de la Unitat de Visites
Nivell: 9
Grup: A2/C1
Tipus: comandament
Funcions: Gestionar i coordinar les visites al Palau del
Parlament, tant del públic en general com dels centres educatius, i els materials educatius que es lliuren.
Coordinar els uixers de visites. Gestionar i coordinar
el projecte educatiu «Tallers de ple». Portar l’agenda
de participació de tots els tallers educatius. Coordinar
les trameses als centres educatius. Mantenir la base
de dades de l’Àrea. Donar suport al cap o a la cap de
l’Àrea de Serveis Educatius.
Nombre de places: 1
Modificacions
Nom del lloc: responsable de visites
Nivell: 10
Grup: A2/C1
Tipus: comandament
Funcions: Projectar i gestionar les visites al Palau del
Parlament, coordinar els auxiliars de visites i educatiu, amb l’adaptació dels continguts de la visita a cada
públic especialitzat, i projectar i tramitar les mesures
avaluadores d’aquesta activitat.

Núm. 482

Alta del lloc de responsable de projectes de difusió
Nom del lloc: responsable de projectes de difusió
Nivell: 10
Grup: A2/C1
Cos o escala: tècnics mitjans (*) o administradors parlamentaris
Tipus: singular
Titulació: diplomatura, batxillerat superior, BUP, batxillerat LOGSE, formació professional de segon grau
o una titulació equivalent
Funcions: Dissenyar i gestionar projectes de difusió de
la institució parlamentària i de les seves funcions en
un entorn pedagògic i d’atenció a públic especialitzat,
per mitjà de tallers, pràctiques o altres formes de docència amb continguts adaptats a cada projecte.
Provisió: CE
Nombre de places: 2
4. Baixa definitiva de llocs de treball
Nom del lloc: cap de l’Àrea de Protocol
Nivell: 15
Grup: A1
Tipus: comandament
Provisió: CE
Nombre de places: 1
Nom del lloc: cap de l’Àrea de Serveis Educatius
Nivell: 15
Grup: A1
Tipus: comandament
Provisió: CE
Nombre de places: 1
Aquest lloc restarà suprimit en el moment en què la
persona que s’hi troba adscrita sigui baixa per jubilació.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

Nombre de places: 1
3. Baixa d’un lloc de treball per modificació i creació
d’un nou lloc

El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Baixa del lloc de cap de la Unitat Educativa
Nom del lloc: cap de la Unitat Educativa
Nivell: 9
Grup: A2/C1
Tipus: comandament
Provisió: CE
Funcions: Gestionar i coordinar el projecte educatiu
«Simulacions parlamentàries»: Ple escolar, estudiantil, universitari i de l’experiència, i del projecte educatiu «Tallers educatius», el de primària i el de l’Estatut
(ESO). Atendre les consultes de caràcter educatiu que
rep l’Àrea. Fer el seguiment de les enquestes avaluadores de les activitats educatives. Donar suport al cap o a
la cap de l’Àrea de Serveis Educatius.
Nombre de places: 1
1.10.

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 883/X del Parlament de Catalunya,
de conformitat prèvia a la designació de la directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00024/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió 47, 19.11.2014, DSPC-C 531

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 19 de novembre de 2014, conformement a
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l’article 25 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, havent considerat la
proposta presentada pel director de l’Oficina, ha adoptat la següent

b) Instar el Govern de l’Estat a redactar un informe
sobre l’incident adreçat a l’afectat i al Govern de Catalunya.

Resolució

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

La Comissió d’Afers Institucionals dóna la conformitat prèvia a la designació de Maria Teresa Masià Ayala
com a directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Resolució 885/X del Parlament de Catalunya,
sobre la redistribució del dèficit de les administracions públiques en benefici dels ens locals
Tram. 250-01263/10

Adopció

Resolució 884/X del Parlament de Catalunya,
de rebuig a la cancel·lació de la presentació
de «Victus», d’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espanya a Holanda
Tram. 250-01254/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió 47, 19.11.2014, DSPC-C 531

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda
el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text de la Proposta de resolució de rebuig a la cancel·lació de la presentació de «Victus», d’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut
Cervantes d’Utrecht per part de l’ambaixador d’Espanya a Holanda (tram. 250-01254/10), presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 83771).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució

Comissió d’Afers Institucionals
Sessió 47, 19.11.2014, DSPC-C 531

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 19 de novembre de 2014, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la redistribució del dèficit de les administracions públiques en benefici dels
ens locals i sobre la reforma de l’elecció d’alcaldes i
regidors prevista pel Govern de l’Estat (tram. 25001263/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 85468).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament,
ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al
Govern de l’Estat una redistribució justa i ajustada del
dèficit de les administracions públiques, que beneficiï
els ens locals com a institucions més pròximes als ciutadans i que permeti un increment del sostre de, com
a mínim, l’1%.
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

1. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig més
enèrgic davant l’actuació antidemocràtica de l’ambaixador d’Espanya a Holanda, que va donar instruc
cions per impedir la presentació de l’obra Victus, de
l’escriptor Albert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes
d’Utrecht.

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Celestino Corbacho i Chaves
Sergi Sabrià i Benito

2. El Parlament de Catalunya rebutja les declaracions
del cap de gabinet del president Rajoy, Jorge de Moragas, amb relació a l’obra Victus.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Sol·licitar la destitució immediata de l’ambaixador
d’Espanya a Holanda, Fernando Arias González.

1.10.
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Moció 171/X del Parlament de Catalunya,
sobre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari

MOCIONS

Tram. 302-00234/10

Moció 170/X del Parlament de Catalunya, sobre el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca
i Salou

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

Tram. 302-00237/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el seu paper en el projecte BCN World
(tram. 302-00237/10), presentada per la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101771) i pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
(reg. 101785).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
a) Lliurar en el termini màxim de quinze dies a tots els
grups parlamentaris, tant per respecte a les funcions
de control del Parlament com en aplicació de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, una còpia amb
el contingut íntegre de la documentació –inclosos els
informes previs, els annexos i els complements– del
contracte o acord d’opció de compra, o similar, durant
divuit mesos, de cent cinquanta hectàrees del Centre
Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou per
un import determinat, signat entre la Generalitat (per
mitjà d’Incasòl) i Lumine, empresa propietària dels
terrenys, participada al cent per cent per CaixaBank.
b) Constituir una comissió de seguiment del Pla director urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic de
Vila-seca i Salou, per tal d’incorporar-hi representants
dels grups parlamentaris, dels agents econòmics i socials i de la Universitat Rovira i Virgili.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

1.15.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius del sector sanitari (tram. 30200234/10), presentada per la diputada Carme Pérez
Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 101754), pel Grup Parlamentari Socialista (reg.
101767 i 101773), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101769) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101781).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

El secretari segon
Pere Calbó i Roca

Ple del Parlament

La presidenta
Núria de Gispert i Català

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir la legalitat i garantir la transparència a què
està obligat, comprometent-se a:
1r. Complir el punt 2.a de la Moció 149/X del Parlament de Catalunya, referit al compromís del Govern
de revisar els criteris d’adjudicació, distribució i retribució de provisió de serveis sanitaris del Departament
de Salut als centres del Siscat, prioritzant la utilització
dels centres públics.
2n. Complir immediatament el punt 2.c de la Moció
149/X del Parlament de Catalunya, pel que fa al compromís del Govern de fer públics, com a mínim, abans
de finalitzar el 2014, els contractes del Servei Català
de la Salut amb els centres privats amb ànim de lucre,
tant si estan integrats en el Siscat com si no ho estan.
3r. Fer públics els imports econòmics anuals de les adjudicacions i els contractes que, per la prestació de serveis sanitaris, ha subscrit el Servei Català de la Salut
amb centres privats, pertanyents o no al Siscat, i llur
evolució en els darrers quatre anys.
4t. Emprendre les mesures necessàries per a investigar
si les possibles subcontractacions de serveis sanitaris
fetes per algunes empreses adjudicatàries, que han estat denunciades públicament pels mitjans de comunicació, s’ajusten a la legalitat, i dur a terme, si escau, les
accions consegüents a la investigació per a garantir-ne
la legalitat.
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5è. Adoptar les mesures sancionadores i de control
adequades per tal que no es tornin a produir subcontractacions en la prestació de serveis públics sanitaris,
exigir les responsabilitats corresponents a les empreses responsables i aplicar estrictament, respecte a les
empreses infractores, la normativa bàsica sobre contractació pública amb relació, específicament, a les
prohibicions de contractar amb el sector públic.
6è. Evitar que, per mitjà de les anomenades aliances
estratègiques o de qualsevol altre tipus de col·laboració,
cooperació o associació entre diverses empreses, públiques o privades, es puguin defugir les normes bàsiques i imperatives de contractació de serveis públics.
b) Garantir els principis de lliure concurrència i mantenir la completa imparcialitat a què està obligada
l’Administració, comprometent-se a complir efectivament la normativa d’incompatibilitats d’alts càrrecs i
de personal al servei de la Generalitat per a garantir
que els gestors de la sanitat pública a Catalunya no incorrin en cap dels supòsits d’incompatibilitat que estableix aquesta normativa.
c) Emprendre les mesures necessàries per a investigar
si les possibles irregularitats en l’adjudicació d’un contracte de prestació de serveis sanitaris de rehabilitació
i fisioteràpia, que han estat denunciades públicament
pels mitjans de comunicació, s’ajusten a la legalitat, i
dur a terme, si escau, les accions consegüents a la investigació per a garantir-ne la legalitat.
d) Lliurar a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya un informe amb les conclusions de la inspecció duta a terme per la Direcció General d’Ordenació
i Regulació Sanitària a l’Hospital Sagrat Cor respecte a la prestació del servei de rehabilitació. En aquest
informe hi ha de constar, també, la manera com s’està prestant el servei, si hi ha aliances estratègiques, si
s’ha incorregut en cap subcontractació i les sancions
imposades, si n’hi ha.
e) Adoptar les mesures sancionadores i de control adequades per tal que no es produeixin filtracions d’informació ni cap altre tipus d’irregularitat en la contractació de serveis públics sanitaris, i exigir, si escau, les
responsabilitats que pertoquen a les persones o empreses involucrades.
f) Complir la legalitat i garantir la transparència a què
està obligat, comprometent-se a:
1r. Mantenir i garantir l’aplicació íntegra de la normativa 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.
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la Salut, i que aclareixi les informacions aparegudes a
la premsa referides als sous dels directius.
3r. Complir i fer complir l’apartat 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 què s’estableix que les retribucions íntegres anuals de caràcter fix del personal
directiu del sector públic no poden ésser superiors en
cap cas a les fixades per al càrrec de conseller de l’Administració de la Generalitat i que s’han d’assimilar,
amb caràcter general, a les retribucions fixades per als
alts càrrecs o càrrecs de comandament al servei de la
Generalitat, tenint en compte que, pel que fa a les retribucions variables, cal respectar les limitacions que
estableixen els articles 27.1, 28 i 29 de la Llei 1/2014,
del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2014.
4t. Garantir que totes les retribucions fixes i variables
dels alts càrrecs i el personal directiu del sector públic
s’ajusten a les reglamentacions establertes i, si escau,
fer, durant el primer semestre del 2015, la regularització i el rescabalament, amb caràcter retroactiu, de
les retribucions, fixes i variables, que hagin percebut
indegudament els alts càrrecs i els directius del sector
públic, pel fet d’haver superat durant el període 2010–
2014 els límits legalment establerts.
5è. Regular normativament les retribucions dels directius de les empreses del sector públic de la salut i de tot
el sector públic de l’Administració de la Generalitat,
d’acord amb criteris de proporcionalitat entre empreses o centres i amb coherència amb les establertes per
als càrrecs públics electes i no electes.
6è. Restringir les retribucions en concepte de dietes
que perceben els alts càrrecs de l’Administració de
la Generalitat, de manera que la participació o assistència a reunions dels òrgans de govern dels ens dependents o integrats al mateix departament en què
s’exerceix el càrrec o qualsevol altre òrgan en què es
participa per raó del càrrec o en representació del Govern no generi cap tipus de retribució addicional.
g) Garantir els recursos econòmics suficients per tal
que tots els treballadors del sector de la salut de finançament públic, inclòs el sector concertat, cobrin la catorzena paga o la part proporcional equivalent deduïda
de llur salari.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta
Núria de Gispert i Català

2n. Lliurar al Parlament un informe que compari tots
els sous dels alts càrrecs del període 2010-2014, amb
l’import efectivament percebut cada any, de les entitats públiques, els consorcis i les altres entitats que depenen del Departament de Salut o del Servei Català de
1.15.
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Moció 172/X del Parlament de Catalunya,
sobre transparència i contractació en el sistema sanitari
Tram. 302-00235/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari (tram. 302-00235/10), presentada per la
diputada Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans
(reg. 100667), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101762), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 101766
i 101774) i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 101780).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que
fa a la contractació en l’àmbit de la salut, a:
a) Complir totes les resolucions aprovades sobre transparència en la contractació al sector sanitari, per tal
que siguin efectives al més aviat possible i que estigui
tot publicat abans de finalitzar el primer semestre del
2015.
b) Fer públics la informació i els informes necessaris,
amb relació als diferents serveis de salut amb responsabilitat i finançament públics, per a aclarir la forma
de contractació i de prestació del servei. En aquests
informes hi han de constar:
1r. El tipus de relació amb el finançador: encàrrec de
gestió amb conveni, contracte d’adjudicació mitjançant concurs públic, contracte per adjudicació mitjançant altres procediments, concessió administrativa,
concert, subvenció, etc.
2n. L’avaluació i el control: qui fa el seguiment del
compliment de les clàusules, qui té la responsabilitat
sobre cada aspecte contractat, quin control hi ha sobre
la gestió i el govern de les entitats contractades.
3r. Les bases dels contractes, els costos dels serveis,
els costos dels procediments i les estructures, les tarifes, el càlcul d’activitat i l’import econòmic total assignat a cada centre.
c) Fer públiques, a partir del registre de convenis i contractes en l’àmbit de l’assistència sanitària pública del
1.15.
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Servei Català de la Salut, totes les dades que hi apareixen, amb els imports assignats, en un format obert,
que permeti de comparar i seguir l’evolució de cada
servei i cada entitat al llarg del període 2007-2013, i
anar actualitzant les dades a mesura que estiguin disponibles.
d) Continuar encarregant a la comissió tècnica de la
central de balanços que faci els informes economicofinancers dels centres d’atenció especialitzada, salut
mental i sociosanitaris per al 2013 i el 2014. En tots els
indicadors hi ha d’haver una comparació dels últims
cinc anys i un punt específic referit a despeses i ràtios
de personal.
e) Lliurar a la Comissió de Salut del Parlament un informe amb les conclusions de les inspeccions dutes a
terme per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària a l’Hospital Sagrat Cor i a l’Hospital Sant
Rafael respecte a la prestació dels serveis de rehabilitació i logopèdia. En aquest informe hi ha de constar,
també, la manera com s’està prestant el servei, si hi ha
aliances estratègiques, si s’ha incorregut en cap subcontractació, i les sancions imposades, si n’hi ha.
f) Lliurar a la Comissió de Salut del Parlament un informe del procés seguit en el cas del concurs públic
dels serveis de rehabilitació i logopèdia que es va convocar al juny del 2012 i les sospites que s’han publicat
respecte a possibles filtracions, a empreses interessades, d’algunes novetats que incloïa el plec de prescripcions tècniques, abans que el concurs fos convocat formalment.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que
fa a la transparència en l’àmbit de la salut, a:
a) Regular els criteris retributius del personal del sector
públic de salut amb funcions de recerca i amb funcions directives, ateses les característiques especials de
l’àmbit sanitari, sens perjudici del que estableix la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, tenint en compte:
1r. Una escala en funció, entre altres aspectes, del
pressupost i el nombre de treballadors de l’entitat on
compleixen les dites funcions.
2n. L’establiment de criteris d’avaluació de directius i
la publicació dels resultats en el Portal de la Transparència, sense vulnerar els drets personals que es puguin veure afectats.
3r. L’establiment d’una diferència màxima entre la retribució fixa més baixa i la més alta dins una mateixa
entitat, a partir de l’estudi que comporta la mateixa regulació.
b) Impulsar, a partir dels criteris a què fa referència la
lletra a, recomanacions per a l’establiment de criteris
retributius per al sector concertat de salut.
c) Adaptar en un termini de tres mesos tots els contractes i les vinculacions que s’oposin a les regulacions
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esmentades als punts anteriors, a partir de la publicació d’aquestes, i assegurar que aquestes adaptacions
no poden implicar en cap cas un increment de les retribucions amb relació a la situació esmentada.
d) Complir amb la màxima celeritat, segons els acords
del govern i el sector públic, totes les resolucions aprovades amb referència a les dietes d’assistència a òrgans
col·legiats i òrgans de govern de l’Administració de la
Generalitat i del seu sector públic.
e) Fer un seguiment dels òrgans de govern de les entitats públiques i dels consorcis que depenen del Departament de Salut o del Servei Català de la Salut per
a traslladar a cada un les normes i els codis ètics i de
bon govern que afecten la mateixa administració.
f) Publicar, per a totes les entitats públiques que depenen del Departament de Salut, la política d’assistència als òrgans de govern, d’acord amb el que estableix
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
g) Fer un seguiment de la política retributiva dels càrrecs de les entitats públiques i els consorcis que depenen del Departament de Salut i del Servei Català de la
Salut, amb l’objectiu de reduir-ne la variabilitat.
h) Lliurar al Parlament un informe que compari tots
els sous dels alts càrrecs del període 2010-2014, amb
l’import efectivament percebut cada any, de les entitats públiques, els consorcis i les altres entitats que depenen del Departament de Salut i del Servei Català de
la Salut, i que aclareixi les informacions aparegudes a
la premsa referides als sous dels directius.
i) Adoptar les mesures adequades per a garantir que
el 2015 cap sou en cap de les entitats públiques, els
consorcis i les altres entitats que depenen del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut no superarà el topall del sou del conseller.
j) Fer un estudi dels organigrames de les institucions
sanitàries de responsabilitat pública per a garantir que
tots els càrrecs tinguin contingut amb concreció específica de les funcions del càrrec, la dependència i els
objectius, amb la intenció d’optimar l’estructura de totes les entitats.
k) Revisar les aliances estratègiques entre centres que
presten serveis públics de salut i fer-ne un seguiment i
una avaluació, especialment en els aspectes de qui lidera les aliances, amb la supervisió i el seguiment per
part de l’autoritat sanitària i el responsable de la qualitat i l’avaluació periòdica, per tal de veure els fluxos
entre entitats mitjançant convenis o subcontractacions.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

1.15.
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Moció 173/X del Parlament de Catalunya,
sobre el canvi climàtic
Tram. 302-00236/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el canvi climàtic (tram. 302-00236/10),
presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 101753), pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101770), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101778) i pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 101784).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li dins el 2015 una llei de canvi climàtic
que permeti obtenir objectius a curt, a mitjà i a llarg
termini i que promogui inversions del Govern i del
teixit productiu i social. La llei ha de promoure l’acció emprenedora, des de la perspectiva ambiental, de
grans, mitjanes 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; ha d’incloure, mesures econòmiques i fiscals amb relació a la
producció energètica, el transport i la construcció; ha
de garantir els recursos per a la realització dels plans
locals d’adaptació al canvi climàtic, i ha de fixar el camí de reducció de CO2 per al 2050 marcant objectius
per als anys 2025, 2030 i 2040.
b) Executar l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi
climàtic, integrant les polítiques d’adaptació dins les
polítiques públiques existents, a fi de garantir la coherència i reflectir el caràcter transversal de l’adaptació,
identificant els sectors econòmics que són més sensibles a les evolucions del clima, i també les oportunitats potencials.
c) Desenvolupar, per mitjà de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, una agenda potent de comunicació a
la ciutadania i de concertació amb els sectors econòmics, socials i ambientals, que hauria de concloure en
una nova cimera catalana sobre el canvi climàtic, 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 canvi climàtic
a curt, a mitjà i a llarg termini.
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d) Aprovar dins el 2015 la llei catalana de la biodiversitat i el patrimoni natural, per a definir l’estratègia nacional per a la protecció de la biodiversitat i promoure
una gestió integral dels territoris.
e) Complir les lletres b, c, g, h, i, k, l, n, o i s de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, aprovada el 27 de febrer de 2014.
f) Actualitzar els terminis de compliment de les lletres
p i t de la Moció 83 a l’exercici parlamentari del 2015,
atès que s’han incomplert.

Núm. 482

»2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 mesures efectives i de compliment obligat per a la reducció progressiva del trànsit
de vehicles privats, incloent-hi l’estimació sobre la millora prevista i el termini per a aconseguir-la, atès que
aquest és un dels requisits mínims per a un pla de millora elaborat d’acord amb l’annex V de la Directiva
2008/50/CE. En concret, pel que fa a mobilitat, el Parlament insta el Govern a:

g) Aprovar, dins el 2014, el Pla especial del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

»a) Incloure-hi mesures que incorporin sistemes intel·
ligents en zones urbanes o metropolitanes, que bonifiquin econòmicament i amb ocupació d’espai els sistemes
més nets i que penalitzin els mètodes més contaminants.

h) Presentar-li, dins el 2014, la memòria preliminar de
la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.

»b) Avançar en la planificació de la delimitació de zones d’emissió baixa a escala supramunicipal.

i) Impulsar a Catalunya, en coordinació amb el Govern de l’Estat, la transició energètica que ens col·loqui
en els objectius del full de ruta UE 2050 en els terminis fixats, imprescindible per a garantir la competitivitat del teixit productiu complint els compromisos
de descarbonització. En aquest sentit, el Govern ha de
portar al Parlament de Catalunya el Pla de l’energia
2020 perquè pugui ésser debatut, en un termini no superior a sis mesos.
j) Presentar-li en el termini de sis mesos un pla de mesures d’eficiència energètica que inclogui sectors de
la generació del transport i la distribució d’energia, la
indústria, els transports, l’Administració pública i els
edificis, per tal d’assegurar els objectius marcats per la
Unió Europea 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 2012/27/UE, relativa a eficiència energètica.
k) Incloure en el Pla de qualitat de l’aire, en el termini
de sis mesos, mesures d’obligat compliment per a la
reducció progressiva de la contaminació atmosfèrica.
l) Impulsar les mesures necessàries per a fer més eficient el conjunt del sistema de transport públic urbà,
dels sistemes metropolitans i interurbans, incrementant, quan calgui, les freqüències per a fomentar la
transferència de passatgers de l’automòbil privat al
transport públic i la intermodalitat entre els autobusos,
els trens, el metro i el tramvia.
m) Complir els apartats de la Moció 72/X del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire, aprovada el 23 de gener de 2014, concretament els següents:
«a) Actualitzar, durant el primer semestre del 2014, les
dades de l’inventari d’emissions i dels mapes d’immissions atmosfèriques que consten en la diagnosi del Pla
amb les avaluacions existents, incorporant-hi les estadístiques de consum energètic i de mobilitat per a assolir més transversalitat de l’estratègia.
1.15.

»c) Habilitar zones d’aparcament gratuït a la perifèria
vinculades als títols de transport públic.
»d) Incloure en la planificació urbanística les escoles,
els centres geriàtrics i de salut i altres instal·lacions
sensibles d’aquestes zones.
»e) Mantenir la cooperació educativa amb les associacions d’ens locals per a facilitar i promoure, per mitjà
dels plans educatius d’entorn, les rutes escolars segures.
»f) Introduir incentius per a la renovació, l’aplicació de
millores tecnològiques i l’ús de vehicles elèctrics en el
transport públic, en els vehicles de recollida d’escombraries, en la neteja viària i en el transport de mercaderies.
»g) Redistribuir els espais urbans a favor dels ciclistes
i els vianants, situant progressivament els carrils bici
fora de les voreres, sempre que sigui possible, i posant-los als carrils existents.
»h) Adoptar mesures que facilitin la intermodalitat,
especialment la combinació entre el transport públic
i la bicicleta, i instal·lar aparcaments per a bicicletes.
»i) Continuar desenvolupant l’actual sistema de control del trànsit i integrar a la gestió del trànsit per a
millorar la mobilitat la gestió de l’optimació de la qualitat de l’aire, relacionant amb el sistema de control del
trànsit els sistemes de monitoratge i pronòstic de qualitat de l’aire, de manera que generin escenaris de control del trànsit objectius.
»3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar i incentivar el millorament i l’ús del transport públic urbà i interurbà a les zones que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire
horitzó 2015, incloent-hi les mesures següents:
»a) La gestió eficient dels semàfors amb prioritat, la
creació de nous serveis perimetrals i la creació de carrils bus i de trams d’avançament per a autobusos als
accessos a les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i a altres zones amb congestió.
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»b) El millorament de la freqüència de pas de les línies del metro i del Metro del Vallès i el Metro del Baix
Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, entre d’altres, d’acord amb el que estableixen els plans més específics d’aquests àmbits, com el
Pla director de mobilitat 2008-2012.
»c) L’impuls del Pla estratègic de la bicicleta, en la línia del Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020.
»d) La potenciació de les infraestructures de carril bus
i de trams d’avançament per a autobusos als accessos
a les ciutats.
»e) L’execució d’infraestructures per a afavorir el transvasament modal cap al transport públic.
»f) La implantació del nou sistema tarifari T-Mobilitat, que ha de comportar un canvi en la concepció del
tractament dels usuaris dels serveis de transport públic, amb una simplificació i modulació de les tarifes
que també inclogui la variable ambiental de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.
»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar de manera obligatòria en les empreses públiques de més de cent treballadors i en les privades de
més de dos-cents treballadors, i també en els polígons
industrials situats dins de les zones que són objecte
d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire
horitzó 2015, l’elaboració de plans de desplaçament i de
mobilitat d’empresa, amb la tutela de la Generalitat i la
participació dels agents socials i els municipis, d’acord
amb la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat.
»5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar obligatòriament i de manera progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els edificis de l’Administració pública, a partir d’un volum de
dues-centes persones entre treballadors i usuaris, que
estiguin situats en els quaranta municipis que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat
de l’aire horitzó 2015, tal com s’ha fet a l’Edifici de la
Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord amb la
Llei 9/2003.
»8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’eficiència del Pla d’actuació per a la millora de
la qualitat de l’aire horitzó 2015 en:
»a) Les estratègies de comunicació efectives cap a la
població.
»b) Les mesures de mitigació que siguin aplicades als
centres escolars, geriàtrics, hospitals i altres equipaments sensibles.
»c) La necessitat d’establir convenis i protocols amb
les indústries incloses en el Pla.
»d) L’adopció de mesures temporals de restricció dels
vehicles en les zones afectades en funció dels llindars
de contaminació superats.
1.15.
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»11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
complir rigorosament les mesures eficaces per a reduir les emissions procedents de la indústria, adaptant
al més aviat possible l’aplicació de la directiva estatal
d’emissions industrials i els plans de vigilància integrals a les activitats potencialment contaminants de la
zona de protecció especial.
»12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar reclamant al Govern de l’Estat que acceleri
l’aplicació de les mesures del Pla aire, especialment
les que són competència de l’Estat i poden incidir de
manera més substancial en la millora de la qualitat de
l’aire a Catalunya, com les modificacions legislatives
necessàries perquè els ajuntaments puguin aplicar criteris de contaminació ambiental en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.»
n) Recuperar la gestió pública de l’abastament d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona,
atès 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 públic i es fa inajornable un gran acord de país
sobre l’aigua.
o) Impulsar, en el termini de sis mesos, un paquet de
mesures per a afavorir la protecció dels boscos i la reforestació de les zones desforestades, tenint en compte
que els boscos a Catalunya representen aproximadament un terç de la superfície total del territori.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció 174/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’acció exterior
Tram. 302-00238/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’acció exterior (tram. 302-00238/10),
presentada pel diputat Juan Milián Querol, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, en el termini de tres mesos, un balanç de cos-
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tos i beneficis de les trenta-quatre oficines d’ACCIÓ,
l’agència de suport a la innovació i la internacionalització de l’empresa catalana.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció 175/X del Parlament de Catalunya, sobre l’acord de lliure comerç i inversions entre
la Unió Europea i els Estats Units (TTIP)
Tram. 302-00240/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de gener de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la 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), presentada per la diputada Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 101761), pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101772) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101779).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
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matèries, sobre el medi ambient o sobre la protecció
dels consumidors.
d) Constituir un grup de treball en el si de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació sobre l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’anomenada Associació Transatlàntica per
al Comerç i la Inversió (TTPI), el tractat de lliure comerç de la Unió Europea amb el Canadà (CETA) i
l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA), perquè en
el termini de sis mesos presenti un informe que valori
aquest acord i la seva repercussió.
e) Remetre al Ple del Parlament, perquè s’hi debati, un
informe sobre les negociacions de l’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió (TTIP), el tractat
de lliure comerç de la Unió Europea amb el Canadà
(CETA) i l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA) i
sobre el compliment del que estableix aquesta moció,
que n’inclogui la valoració i els resultats de l’informe
de la Comissió d’Afers Exteriors.
f) Defensar la màxima transparència en les negociacions de l’Acord, per tal de garantir-ne un debat informat als parlaments de tots els estats membres de
la Unió Europea i també en la societat, mitjançant la
publicació de tots els documents fonamentals, inclòs el
mandat negociador.
g) Instar la Comissió Europea a crear fons específics
per als col·lectius que puguin resultar més perjudicats
pels acords comercials, com ara el Fons Globalització,
i també mesures de seguiment i control dels acords
durant llurs primers deu anys de vigència.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Sol·licitar a totes les institucions estatals i europees
partícips de les negociacions de l’acord de lliure comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats
Units que facin públiques les informacions de què disposen.
b) Garantir la protecció de la diversitat cultural i la
pluralitat dels serveis audiovisuals a la Unió Europea.
c) No negociar ni ratificar cap tractat que contingui la
implantació de mecanismes de resolució de controvèrsies (Inversor State Dispute Settlement, ISDS) entre
inversors i la Unió Europea o els seus estats membres
que excloguin els procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pugui comprometre els serveis socials, els serveis públics i els
subministraments bàsics o ésser utilitzada per a impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que
puguin promulgar els estats membres sobre aquestes
1.20.

1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les escoles
bressol
Tram. 300-00256/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.
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Interpel·lació al Govern sobre la política de
reestructuració del deute a escala europea
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Tram. 300-00257/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Proposició de llei de modificació de la Llei
5/1994, del 4 de juliol, reguladora dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments de Catalunya

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
Tram. 300-00258/10

Tram. 202-00058/10

Substanciació

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió 47, tinguda el 21.01.2015, DSPC-P 92.

Sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.
Interpel·lació al Govern sobre les accions per
a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
Tram. 300-00259/10

Substanciació

Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió 47, tinguda el
22.01.2015, DSPC-P 93, ha aprovat les esmenes a la
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta rebutjada.

Sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.

Interpel·lació al Govern sobre els principals
reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea

2.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

Tram. 300-00260/10

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut

Substanciació

Tram. 302-00239/10

Sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.
Rebuig

Interpel·lació al Govern sobre l’amenaça gihadista

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.

Tram. 300-00261/10

Substanciació

Sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.

2.01.02.
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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
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nya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01678/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
Cat-Secies amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01679/10).

Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Propostes de compareixença d’organitzacions
i grups socials presentades pels grups parlamentaris

Proposta de compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201680/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01681/10).

Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071)

Proposta de compareixença d’una representació del
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01682/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 352-01670/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01683/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01671/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Filmax amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01684/10).

Admissió a tràmit: Mesa de la CCL, 23.10.2014

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 352-01672/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01673/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01674/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01675/10).
Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01676/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01677/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Productors Independents de Catalu3.01.01.

Proposta de compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller delegat d’«A Contracorriente Films»,
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01685/10).
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.77853)
Proposta de compareixença del president del Consell
Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01951/10).
Proposta de compareixença d’Oriol Amat, catedràtic
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201952/10).
Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic d’economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01953/10).
Proposta de compareixença de Jaume Ripoll, director
editorial de la plataforma de cinema en línia Filmin,
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010 del cinema (tram. 352-01954/10).
Proposta de compareixença de Tono Folguera, en representació de Pro-docs, amb relació al Projecte de
llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01955/10).
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Proposta de compareixença d’una representació de
la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01956/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Acadèmia de Cinema Català amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01957/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01958/10).
Proposta de compareixença d’una representació de la
Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201959/10).
Proposta de compareixença d’una representació de la
Federació Catalana de Cineclubs amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01960/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01961/10).
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relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01974/10).
Proposta de compareixença d’Ignacio Segura, director
general de DeA Planeta, SL, amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01975/10).
Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01976/10).
Proposta de compareixença de Luis de Val, president
de Distribuïdors Independents Cinematogràfics Associats, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01977/10).
Proposta de compareixença de Raimon Masllorens,
president de Productors Audiovisuals Federats, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01978/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació Catalana de Productors d’Animació amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01979/10).

Grup Parlamentari Ciutadans (reg.77854 i 78238)

Proposta de compareixença d’una representació de Productors Audiovisuals de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 352-01980/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01962/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Productors Independents de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01981/10).

Proposta de compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01963/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram.
352-01982/10).

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, especialista en dret europeu i l’Organització Mundial del
Comerç i professor de la Universitat de Barcelona,
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01964/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Productors de Documentals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01983/10).

Proposta de compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01965/10).
Proposta de compareixença de Christopher P. Marcich,
president i director general de Motion Picture Association, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-02001/10).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 78091)
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Actors de Doblatge de Catalunya amb
3.01.01.

Proposta de compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01984/10).
Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01985/10).
Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 352-01986/10).
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Proposta de compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201987/10).

Barcelona i titular de la càtedra d’integració interna
cional de l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram.
352-01999/10).

Proposta de compareixença d’Àlex Martínez Roig,
director general de Continguts de Canal Plus, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01988/10).

Proposta de compareixença de Jan Runge, director de
la Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-02000/10)

Proposta de compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac Màgic, Cooperativa Promotora Mitjans
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201989/10).
Proposta de compareixença d’Agustí Argelich, president del CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01990/10).
Proposta de compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201991/10).
Proposta de compareixença de Ventura Pons, director
de Raig d’Idees i Propostes Visuals, SL, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 352-01992/10).
Proposta de compareixença d’una representació dels
Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201993/10).
Proposta de compareixença d’una representació dels
Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35201994/10).
Proposta de compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de relacions internacionals de la Federació
Catalana de Cineclubs, amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram.
352-01995/10).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 78239)
Proposta de compareixença d’una representació de
la Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-02002/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
Productors Audiovisuals Federats amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-02003/10).
Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-02004/10).
Proposta de compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 352-02005/10).
Proposta de compareixença d’Antoni Lladó, exdirector
de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 352-02006/10).
Proposta de compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 352-02007/10).
Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya (reg. 78241)

Proposta de compareixença d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-01996/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-02024/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Plataforma per la Llengua amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-01997/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-02025/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 352-01998/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 352-02026/10).

Proposta de compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic d’economia política de la Universitat de

Proposta de compareixença d’una representació de la
Unió Internacional de Cinemes, amb relació al Projec-
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te de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 352-02027/10).

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00911/10).

Proposta de compareixença de Ramon Torrent, catedràtic de política econòmica i dret econòmic internacional de la Universitat de Barcelona, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 352-02028/10).

Compareixença de Montse Guiu, vicepresidenta de la
delegació catalana de la Societat d’Empresaris de Cinemes d’Espanya, o de la persona d’aquesta entitat en qui
delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00912/10).

No admeses a tràmit: Mesa de la CCL, 23.10.2014

Grup Parlamentari Socialista (reg. 76071)
Proposta de compareixença de Camilo Tarrazón, en
representació del gremi d’exhibidors de cinema, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 352-01686/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
Comissió de Cultura i Llengua,
20.11.2014, DSPC-C 539

Compareixences d’organitzacions i grups socials
acordades
Compareixença del president del Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35300905/10).
Compareixença d’Estela Artacho, presidenta de la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00906/10).
Compareixença de Luis de Val, president de Distribuï
dors Independents Cinematogràfics Associats, o de la
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00907/10).
Compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Productors d’Animació amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00908/10).
Compareixença d’una representació de Productors
Audiovisuals de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 353-00909/10).
Compareixença de Raimon Masllorens, president de
Productors Audiovisuals Federats, o de la persona
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 353-00910/10).
Compareixença d’una representació de l’Associació de
Productors Independents de Catalunya amb relació al
3.01.01.

Compareixença d’una representació de Barcelona Audiovisual amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00913/10).
Compareixença de Tono Folguera o d’una representació de l’Associació de Productors de Documentals
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35300914/10).
Compareixença de Camilo Tarrazón, president del
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, o de la
persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00915/10).
Compareixença d’una representació de l’Associació
d’Actors de Doblatge de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00916/10).
Compareixença de Ramon Torrent Macau, catedràtic
d’economia política de la Universitat de Barcelona i titular de la càtedra d’integració internacional de l’Organització Mundial del Comerç a la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00917/10).
Compareixença d’una representació de la Plataforma
per la Llengua amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35300918/10).
Compareixença d’Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, o de la persona d’aquesta
entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram.
353-00919/10).
Compareixença de Julio Lamaña, secretari i vocal de
relacions internacionals de la Federació Catalana de
Cineclubs, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00920/10).
Compareixença de Jan Runge, director de la Unió Internacional de Cinemes, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació al Projecte de llei de
modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35300921/10).
Compareixença d’Ignacio Segura, director general de
DeAPlaneta, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 35300922/10).
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Compareixença de Xavier Guitart i Domènech, president del Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00923/10).
Compareixença d’Àlex Martínez Roig, director general de Continguts de Canal Plus, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00924/10).
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Compareixença d’una representació de Filmax amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00937/10).
Compareixença d’Adolfo Blanco, fundador i conseller
delegat de l’empresa A Contracorriente Films, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00938/10).

Compareixença d’Àngels Seix Salvat, gerent de Drac
Màgic, amb relació al Projecte de llei de modificació
de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00925/10).

Compareixença d’una representació del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 353-00939/10).

Compareixença d’Agustí Argelich, president del
CI&VI, Festivals de Cinema Catalunya, amb relació al
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del
cinema (tram. 353-00926/10).

Compareixença d’una representació de l’Associació
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00940/10).

Compareixença de David Alfaràs, director d’Alfa Pictures, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00927/10).

Compareixença d’una representació de la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la
Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00941/10).

Compareixença de Ventura Pons, director de Raig
d’Idees i Propostes Visuals, amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 353-00928/10).
Compareixença d’una representació dels Cinemes Boliche amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00929/10).
Compareixença d’una representació dels Cinemes Girona amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00930/10).
Compareixença d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei
de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram.
353-00931/10).
Compareixença de Joan Manuel Tresserras i Gaju, exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00932/10).
Compareixença d’Eduard Voltas, exsecretari de
Cultura i Mitjans de Comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00933/10).
Compareixença d’Antoni Lladó, exdirector de l’Institut Català d’Indústries Culturals, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00934/10).
Compareixença d’una representació de l’Institut Català de les Empreses Culturals amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 353-00935/10).
Compareixença d’una representació del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema
(tram. 353-00936/10).
3.01.01.

Compareixença de Jaume Ripoll, director editorial de
la plataforma de cinema en línia Filmin, amb relació
al Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010,
del cinema (tram. 353-00942/10).
Compareixença d’Oriol Amat, catedràtic d’economia
financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de
la Llei 20/2010, del cinema (tram. 353-00943/10).
Compareixença de Christopher P. Marcich, president
i director general de Motion Picture Association, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00944/10).
Compareixença de Pau Guix, expert audiovisual, amb
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei
20/2010, del cinema (tram. 353-00945/10).

Projecte de llei de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 101732).
D’acord amb l’article 96.4 del Reglament, s’acorda que
sigui tramitat pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitat pel Govern, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment
d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 20.01.2015.
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Projecte de llei de creació del Registre de
traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb
seu a Catalunya
Tram. 200-00038/10
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PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Acord del Ple
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

Debat de totalitat

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha adoptat la Resolució 907/X del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2014,
del 23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya (tram.
203-00018/10). Un cop validat aquest decret llei, i
d’acord amb l’article 136.4 del Reglament, s’ha sotmès
a votació la proposta de tramitar-lo com a projecte de
llei, que ha estat aprovada per 129 vots a favor, cap vot
en contra i cap abstenció.
Aquest acord del Ple dóna lloc a la tramitació del Decret llei 8/2014 com a Projecte de llei de creació del
Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya. D’acord amb el dit article del Reglament, no
s’hi poden presentar esmenes de devolució.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
El secretari quart
La presidenta
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Ple del Parlament

Sessió 47, tinguda el 22.01.2015, DSPC-P 93.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 27.01.2015 al 02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.

Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre,
del patrimoni cultural català
Tram. 202-00054/10

Propostes de compareixença d’organitzacions
i grups socials presentades pels grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CCL, 23.10.2014

Grup Parlamentari Socialista (reg. 72479)
Tramitació pel procediment d’urgència

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 352-01587/10).

Article 136.4 del Reglament del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat,
exclusivament amb text alternatiu

Termini: atesa la tramitació d’urgència, 5 dies hàbils
(del 27.01.2015 al 02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
N. de la R.: El text del Decret llei, que es tramita com a
Projecte de llei, va ésser publicat en el BOPC 471, del
31 de desembre de 2014, a la pàg. 21.

Proposta de compareixença d’una representació de la
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01588/10).
Proposta de compareixença de Jordi Borja, urbanista i
geògraf, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01589/10).
Proposta de compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201590/10).
Proposta de compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, periodista i assagista, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01591/10).

3.01.02.
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.73628
i 73784)

amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01643/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Establiments Emblemàtics amb relació
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01634/10).

Proposta de compareixença de Josep Maria Roig, secretari de l’Associació d’Establiments Emblemàtics
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201644/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201635/10).
Proposta de compareixença d’una representació de la
Federació del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió
General de Treballadors amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01636/10).
Proposta de compareixença d’una representació de la
Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació i de
la Comissió de Turisme de l’Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201637/10).
Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 352-01638/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01639/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01640/10).
Proposta de compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 352-01641/10).

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell Santiveri, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01645/10).
Proposta de compareixença de Gabriel Jené Llabrés,
en representació de Comertia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01646/10).
Proposta de compareixença de Javier Cottet Torres,
president de Barnacentre, amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01647/10).
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 74524)
Proposta de compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01648/10).
Proposta de compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01649/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 352-01650/10).

Grup Parlamentari Ciutadans (reg.73799 i 74018)

Proposta de compareixença d’una representació de Pimec Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01651/10).

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera Xargayó, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre,
del patrimoni cultural català (tram. 352-01642/10).

Proposta de compareixença d’una representació de la
Confederació de Comerç de Catalunya amb relació a
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
català (tram. 352-01652/10).

Proposta de compareixença d’Àlex Mestre, president
de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona,

Proposta de compareixença d’una representació de la
Fundació Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició
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de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01653/10).

Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01663/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
la Fundació Barcelona Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01654/10).

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Fraile,
secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01664/10).

Proposta de compareixença d’una representació del
bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201655/10).

Proposta de compareixença de Sergi Llagostera, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01665/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Queviures Quílez amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201656/10).

Proposta de compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01666/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Gèneres de Punt La Torre amb relació a la Proposició
de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
352-01657/10).

Proposta de compareixença d’una representació de
Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201667/10).

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 74525)

Proposta de compareixença d’una representació de la
Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01668/10).

Proposta de compareixença de Vicenç Gasca Grau,
president de la Fundació Barcelona Comerç, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (tram. 352-01658/10).
Proposta de compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix Comercial Barna Centre, amb relació a
la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
català (tram. 352-01659/10).

Proposta de compareixença de Lluís Vendrell, propie
tari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01669/10).

Proposta de compareixença de Gabriel Jené, president
de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 352-01660/10).

Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades

Proposta de compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35201661/10).

Compareixences d’organitzacions i grups socials
acordades

Proposta de compareixença d’una representació de la
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (tram. 352-01662/10).
Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació de Propietaris de Locals Comercials de
3.01.02.

Comissió de Cultura i Llengua,
20.11.2014, DSPC-C 539

Compareixença de Josep Maria Roig, secretari de
l’Associació d’Establiments Emblemàtics de Barcelona, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00878/10).
Compareixença d’Alejandro Goñi, president de Pimec
Comerç, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 353-00879/10).
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Compareixença d’una representació de la Fundació
Comerç Ciutadà amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300880/10).
Compareixença de Sergi Llagostera, president de l’Associació de Propietaris de Catalunya, o de la persona
d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00881/10).
Compareixença d’Àlex Mestre, president de l’Associació de Propietaris de Locals de Barcelona, o de la persona d’aquest entitat en qui delegui, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
català (tram. 353-00882/10).
Compareixença d’Enrique Vendrell, president del Col·
legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00883/10).
Compareixença de Gabriel Jené, president de Shopping Line i de l’Associació Comercial Barcelona Oberta, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 353-00884/10).
Compareixença de Joan Carles Calvet, en representació de Comertia, o de la persona d’aquesta entitat
en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300885/10).
Compareixença de Xavier Cottet, president de l’Eix
Comercial Barna Centre, o de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300886/10).
Compareixença de Vicenç Gasca Grau, president de la
Fundació Barcelona Comerç, o de la persona d’aquesta
entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del
30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram.
353-00887/10).
Compareixença de Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, o
de la persona d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (tram. 353-00888/10).
Compareixença d’una representació de la Federació de
Comerç, Hostaleria i Turisme de Comissions Obreres,
3.01.02.

Núm. 482

o d’una representació de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (tram. 353-00889/10).
Compareixença d’una representació de la Federació
del Comerç, l’Hostaleria i el Joc de la Unió General de
Treballadors, o d’una representació de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300890/10).
Compareixença d’una representació de la Cambra de
la Propietat Urbana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00891/10).
Compareixença de Lluís Vendrell, propietari de la joieria Unión Suiza, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300892/10).
Compareixença d’una representació del bar Casa Almirall amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre,
del patrimoni cultural català (tram. 353-00893/10).
Compareixença d’una representació de Queviures
Quílez amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre,
del patrimoni cultural català (tram. 353-00894/10).
Compareixença d’una representació de Gèneres de Punt
La Torre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre,
del patrimoni cultural català (tram. 353-00895/10).
Compareixença de Jordi Portabella, exregidor de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural
català (tram. 353-00896/10).
Compareixença de Josep Cruanyes, advocat especialista en protecció del patrimoni comercial, amb relació
a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00897/10).
Compareixença de Jordi Borja, urbanista i geògraf,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de
l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00898/10).
Compareixença de Mercè Tatjé, geògrafa i historiadora, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català (tram. 353-00899/10).
Compareixença de Lluís Permanyer i Lladós, perio
dista i assagista, amb relació a la Proposició de llei
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de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300900/10).
Compareixença d’una representació de la Comissió
de Promoció Econòmica i Ocupació i de la Comissió de Turisme de l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei
de modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30
de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300901/10).
Compareixença d’una representació de l’Ajuntament
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de
modificació de l’article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català (tram. 35300902/10).
Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 1 de la Llei
9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (tram. 353-00903/10).
Compareixença de Juli Capella, arquitecte, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article
1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (tram. 353-00904/10)

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

Esmenes presentades
Reg. 101907; 101952 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CJDH, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101907)

1

3.10.25.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la climatització i les condicions ambientals dels jutjats
de Mataró
Tram. 250-01338/10

Esmenes presentades
Reg. 98508 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CJDH, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 98508)

1

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a, donada l’excepcionalitat de la ubicació del Jutjat de Pau
de Sant Esteve Sesrovires, mantenir la seva aportació
econòmica en concepte de lloguer i de subvencions addicionals anuals per garantir la seva viabilitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101952)

1
3.10.

Núm. 482

Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament, atès que segons l’article 108 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya la Generalitat de Catalunya és competent per a la provisió dels mitjans necessaris per a l’exercici de les funcions dels jutjats de
pau de Catalunya i que s’atorguen subvencions addicionals als municipis amb jutjat de pau on hi ha un centre penitenciari precisament per compensar el volum
superior de feina que això comporta, insta el Govern
a continuar responsabilitzant-se del manteniment del
Jutjat de Pau de Sant Esteve Sesrovires, a satisfer els
pagaments pendents des del febrer de 2014 al propietari del local on està ubicat el jutjat de pau de Sant
Esteve Sesrovires i a acordar, si s’escau, amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires una solució urgent per
compartir la sostenibilitat del jutjat de pau del municipi en el futur.»

Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a informar sobre les mesures oportunes dutes
a terme per solucionar de forma definitiva el problema
de la climatització i de les condicions ambientals de
tots els usuaris de l’edifici dels Jutjats de Mataró.»

3.10.25.
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Proposta de resolució de condemna de les
actuacions 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

Esmenes presentades

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 98552)

Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista (1)

«1. Expressa la seva preocupació per les informacions
publicades i, en cas de confirmar-se la realitat dels fets
descrits, també la seva més enèrgica condemna davant

l’actuació de membres de la Brigada d’Informació de
la Policia de l’Estat que haurien realitzat informes sobre les activitats públiques i privades dels magistrats
que havien signat una declaració a favor del dret a decidir.»
Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP Socialista (2)

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt
«4. Dirigirà una queixa al Consejo General del Poder
Judicial per tal que actuï en defensa dels magistrats
investigats.»
Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«2. Considera que, en cas de confirmar-se la realitat
dels fets descrits, s’hauria produït una clara i inadmissible extralimitació de funcions per part de la Policia
de l’Estat.»
Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

Al punt 3
«3. Insta el Govern de la Generalitat a exigir una investigació immediata, imparcial i efectiva sobre les informacions publicades i els fets que s’hi descriuen, així
com explicacions al Ministeri de l’Interior i, si escau,
que es depurin responsabilitats, ja siguin dels funcionaris si aquests es van extralimitar, ja siguin d’algun
càrrec polític del Ministeri de l’interior, que,si fos el
cas, hauria de ser cessat de forma immediata.»

3.10.25.

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)

«3. Insta el Govern de la Generalitat a exigir explicacions al Ministeri de l’Interior i en el seu cas es depurin
responsabilitats, ja siguin dels funcionaris si aquests es
van extralimitar, ja siguin d’algun càrrec polític del Ministeri de l’interior, que, si fos el cas, hauria de ser cessat de forma immediata.»

2

Al punt 2

3

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101949)

Al punt 1

2

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101913)

Del punt 3

Reg. 98552; 101913; 101949 / Admissió
a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2015

1

Núm. 482

«5. a) Expressa el seu suport i reconeixement al magistrat Santiago Vidal, per la llarga i exemplar trajectòria
professional com a magistrat dels jutjats i tribunals a
Catalunya i al servei de la ciutadania.
b) Es dirigirà al Consejo General del Poder Judicial
per tal de sol·licitar el tancament i arxiu de l’expedient
disciplinari que es segueix contra el magistrat Santiago Vidal com a represàlia per la seva contribució publica, al marge de la seva activitat professional i en
l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, al moviment sobiranista de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre l’atac contra els
sistemes informàtics de la Generalitat durant la jornada del 9 de novembre
Tram. 250-01356/10

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101916)

1

Esmenes presentades
Reg. 98551; 101916; 101951 / Admissió
a tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2015

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2.2

«1. El Parlament condemna l’atac perpetrat contra els
sistemes informàtics de la Generalitat de Catalunya a
l’entorn de la jornada del 9 de novembre i el considera
un fet greu, tant pel fet que afegia tensió a una situació ja complexa, com pel fet d’haver posat en perill la
prestació de serveis bàsics per a la ciutadania.»
Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

«2.2. Presentar, en el termini d’un mes, davant el Parlament un informe exhaustiu sobre quins serveis de la
Generalitat varen resultar afectats per l’atac als serveis
informàtics i sobre les conseqüències que va suposar o
hagués pogut suposar per a la ciutadania.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101951)

1

Modificació del punt 2.1
«2.1. Dedicar tots els mitjans que siguin necessaris
per tal d’esbrinar l’origen i autoria de l’atac informàtic perpetrat contra la Generalitat a l’entorn del 9 de
novembre i posar aquestes dades en coneixement de
la Justícia.»

3

«2.1. Dedicar tots els mitjans que siguin necessaris,
atenent la capacitat pressupostària vigent, per tal d’esbrinar l’origen i l’inductor de l’atac informàtic perpetrat contra la Generalitat a l’entorn del 9 de novembre.»

2

Modificació del punt 1

2

Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2.1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 98551)

1

Núm. 482

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

Esmena núm. 1
D’addició d’un nou punt
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«A definir a través d’un informe elaborat durant aquest
any 2015 quins recursos són necessaris per a la implementació de les mesures necessàries per incrementar
la seguretat digital de l’entorn digital de la Generalitat
de Catalunya i programar un calendari per a la execució d’aquestes.»

Addició al final del punt 2.2
«2.2. Presentar, en el termini d’un mes, davant el Parlament un informe exhaustiu sobre quins serveis de la
Generalitat varen resultar afectats per l’atac als serveis
informàtics i sobre les conseqüències que va suposar
o hagués pogut suposar per a la ciutadania, així com
sobre els mecanismes de prevenció del CESICAT i altres serveis de la Generalitat que van fallar o podrien
haver evitat que es comprometessin els sistemes informàtics de la Generalitat de Catalunya.»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112

Núm. 482

Proposta de resolució sobre les unitats de
seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01369/10

Tram. 250-01357/10

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 101910 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 22.01.2015

Reg. 101912; 101950 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CI, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101912)

1

Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«2. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parlament, quan aquesta ho requereixi, un informe justificant les raons del Govern per tramitar la licitació pública del servei d’atenció i gestió del 112, fent especial
referència a la qüestió de la possible vulneració de les
condicions del personal afectat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101950)

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt
«3. La realització d’un informe d’avaluació sobre el
funcionament del servei 112 en relació a les situa
cions i episodis d’emergència que no poden ser atesos
a causa de no poder atendre la trucada, especialment
durant l’episodi de ventades dels dies 8, 9 i 10 de desembre de 2014 i els fets de Campdevànol del dia 4 de
gener de 2015.»

3.10.25.

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 2

Del punt 2

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101910)

«2. Garantir el nombre d’agents destinats a les unitats
de seguretat ciutadana. En aquest sentit, en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 es
contemplarà una nova promoció d’agents dels Mossos
d’Esquadra.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 3
«3. Garantir que la uniformitat dels agents del cos de
Mossos d’Esquadra és adequada per a les funcions
que desenvolupen.»

3

Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 4
«4. Avaluar la modificació del sistema de distribució
de torns de servei per donar compliment a la Resolució
45/X del Parlament de Catalunya. sobre els torns dels
serveis i les armilles antibales.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un informe jurídic sobre la licitació del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència
112 a l’Hospitalet de Llobregat i Reus

2

Núm. 482

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 4

Tram. 250-01370/10

«4. Anar reduint la destinació genèrica dels agents de
les unitats d’investigació de la Regió Policial Metropolitana Barcelona en els diferents concursos oposicions
per cobrir aquests llocs de treball.»

Esmenes presentades
Reg. 101911 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101911)

1

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)

«Amb caràcter urgent, a Elaborar un informe jurídic
que doni resposta a l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya i garanteixi que
la licitació del Servei d’atenció i gestió de les trucades
d’urgència del número telefònic 112 de Catalunya als
centres de treball de L’Hospitalet de Llobregat (Zona
Franca) i de Reus, expedient 112/2014/03-01, s’ajusta a
la legalitat i suspengui provisionalment el procediment
fins que s’hagi emes el referit informe. D’aquest Informe, amb caràcter urgent, es donarà compte a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya en cas que
aquesta ho requereixi.»

Proposta de resolució sobre les unitats d’investigació del Cos de Mossos d’Esquadra

Tram. 250-01407/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 100413 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president i portaveu, i M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada, del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius

Tram. 250-01377/10

L’hemocromatosi és una malaltia que afecta el metabolisme del ferro, provocant un cúmul excessiu i incorrecte d’aquest metall als òrgans i sistemes de l’organisme.

Esmenes presentades
Reg. 101914 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CI, 22.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101914)

1

Proposta de resolució sobre la modificació
del Reial decret 1088/2005, pel qual s’estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de transfusió

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)

Del punt 3
«3. La Direcció General de la Policia dotarà als agents
de la corresponent defensa extensible i ha proposat un
acord a les organitzacions sindicals representatives sobre el règim de vacances i de guàrdies no presencials
que garanteixi la correcta prestació del servei policial
a la ciutadania. Els vals de roba de paisà s’aniran satisfent en funció de la disponibilitat pressupostària.»

El ferro és un element indispensable per la vida, però quan es presenta en excés no és possible controlar
les seves funcions i es converteix en una substància perillosa capaç de generar radicals lliures, unes espècies
químiques amb alt poder reactiu que lesionen irreversiblement aquelles molècules amb les qual interaccionen.
Aquest dany molecular es tradueix en un dany orgànic, ja que pot afectar a òrgans vitals com el fetge, el
cor, el pàncrees, el sistema hormonal, la pell o les articulacions, provocant diverses patologies, com la cirrosi, el càncer hepàtic, la diabetis, l’artritis o fins i tot
la mort.
Existeixen dos tipus d’hemocromatosi: la primària,
deguda a una alteració genètica, i la secundària o adquirida, causada per malalties, especialment si la persona ha rebut un gran nombre de transfusions.
L’excés de ferro a l’organisme afecta a unes 50.000
persones a Espanya, essent l’hemocromatosi heredi-
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tària una de les malalties genètiques més freqüents a
l’Occident.
Pel que fa al tractament per l’hemocromatosi, depèn
de la causa de la malaltia, de manera que si es tracta
d’hemocromatosi primària el tractament més efectiu i
senzill és la flebotomia, mentre que en l’hemocromatosi secundària s’opta pels quelants de ferro.
La flebotomia consisteix en la realització d’extraccions
periòdiques de 450-500 ml. de sang, per tal de disminuir la sobrecàrrega de ferro en el pacient. En un inici
les extraccions es fan setmanalment, fins aconseguir
reduir els dipòsits de ferro a nivells normals, per passar posteriorment a fer extraccions de manteniment cada 3 o 4 mesos. La sang obtinguda durant les flebotomies és apte per transfondre, sempre i quan el pacient
manifesti la voluntat de donar-la i compleixi tots els
criteris de selecció que s’apliquen als donants de sang.
El Real Decret 1088/2005, de 16 de setembre, pel qual
s’estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de transfusió, regula, en el seu Annex II –Criteris de selecció de donants de sang total i components sanguinis–,
apartat A, punt 7, el següent: «L’interval mínim entre
dues extraccions consecutives de sang total, a excepció de circumstàncies excepcionals, no podrà ser inferior a dos mesos. El nombre màxim d’extraccions anuals no podrà superar el nombre de quatre pels homes i
de tres per les dones».
D’acord amb aquesta normativa actual, que estableix
un nombre màxim de donacions de sang anuals, les
persones afectades d’hemocromatosi topen amb una
restricció legal que no els hi permet donar tota la sang
que s’extreuen a conseqüència de la seva malaltia,
malbaratant-se doncs la sang que sobrepassa el nombre d’extraccions legals possibles.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
– Sol·licitar al Govern de l’estat una modificació del
Real Decret 1088/2005, de 16 de setembre, pel qual
s’estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l’hemodonació i dels centres i serveis de transfusió per tal que s’estableixi una excepció específica
a la donació de sang per a les persones amb hemocromatosi, que permeti l’aprofitament de la seva sang
amb finalitats terapèutiques, sempre i quan manifestin
la voluntat de donar-la i compleixin tots els requisits
que s’apliquen als donants de sang.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2015.
Jordi Turull i Negre
M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del GP de CiU
Diputada del GP de CiU
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Proposta de resolució sobre la revisió dels
expedients sancionadors incoats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya per presumptes infraccions comeses per perceptors de prestacions
Tram. 250-01408/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 100661 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero
Llano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament
del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.
Exposició de motius
A final de 2014, el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) va obrir expedients sancionadors en relació
amb presumptes infraccions administratives comeses
el 2013 per un miler de persones aturades, les quals,
segons el SOC, no haurien renovat la demanda d’atur
en no segellar-la, motiu pel qual va decidir sancionar-los amb la pèrdua d’un mes de la prestació que va
ser concedida i percebuda en el seu dia.
Davant d’aquests fets, la UGT va presentar una queixa
davant el Síndic de Greuges, en tant que, d’acord amb
les darreres modificacions normatives i sentències del
Tribunal Constitucional, el supòsit de no renovació de
la demanda d’atur en forma i data sense causa justificada resta derogat, però tot i així la Generalitat va iniciar els expedients sancionadors amb posterioritat a la
supressió d’aquesta infracció.
En aquest sentit, el Síndic de Greuges va resoldre el
passat 17 de desembre sostenint, tal com manté el sindicat, que «s’inicien els expedients sancionadors al
cap d’un any i mig d’haver-se comès les presumptes
infraccions i quan les conductes objecte d’infracció i
sanció ja no estan tipificades», i suggerint al Departament d’Empresa i Ocupació que, «en aplicació del
principi de retroactivitat de la norma sancionadora
més favorable per als afectats, es deixin sense efecte
i s’arxivin tots els procediments sancionadors iniciats
pel SOC, pel fet de no renovar la demanda d’ocupació
entre el 24 de maig i el 3 d’agost de 2013 i que s’anul·
lin, si escau, totes les resolucions que s’hagin pogut
dictar a aquest respecte».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar i arxivar, si s’escau, els expedients
sancionadors endegats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a final de 2014 pel fet que perceptors de
prestacions per desocupació, entre el 24 de maig i el 3
d’agost, havien comès presumptes infraccions –no renovació de la demanda d’ocupació–, quan les conductes objecte d’infracció i sanció ja no estan tipificades
com a tals.
Palau del Parlament, 8 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan
XXIII, de Tarragona, i sobre el Codi infart
Tram. 250-01409/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 100662 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
L’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya
va aprovar el Pla Director de Malalties de l’Aparell
Circulatori (malalties cerebrovasculars, cardiovasculars i vasculars perifèriques), eina fonamental per planificar els serveis i els recursos sanitaris i avaluar-los
de manera sistemàtica i periòdica, del que segons el
registre de Mortalitat de Catalunya era, els anys 20032004, la primera causa de mort al nostre país (es desconeixia la xifra de defuncions per infart agut de mio
cardi).
Tot i que fins aquell moment no es disposaven de dades específiques sobre la taxa poblacional d’incidència
mitjana per infart agut de miocardi, sí que es tenia informació que l’infart agut de miocardi representava un
39% de les altes hospitalàries per cardiopaties isquèmiques (no es tenien dades de supervivència). I també
es coneixia el nombre d’intervencions coronàries percutànies (angioplàsties primàries), procediment terapèutic que cal fer als pacients que han patit un infart
de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST)
3.10.25.
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per desobstruir l’artèria, i que l’any 2004 eren de 76
per milió d’habitants, molt lluny de la mitjana espanyola de 170 per milió d’habitants.
Seguint les directrius de l’esmentat Pla Director i del
Seu Consell Assessor, l’any 2007, el Departament de
Salut va posar en marxa el Codi infart, un protocol
d’actuacions que va significar reduir pràcticament a la
meitat el temps de resposta del sistema sanitari i amb
l’objectiu de garantir un temps màxim de 120 minuts
entre el diagnòstic d’un SCA i la pràctica de l’angioplàstia primària si és el cas; i en definitiva, per tal que
el pacient sospitós de tenir un infart rebi les mesures diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents
punts de la xarxa assistencial.
Aquest protocol es va anar implementant paulatinament al conjunt del territori fins 2009, i va significar
l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents
hospitals per a tot el territori de Catalunya. També va
implicar un canvi substantiu de caire quantitatiu i qualitatiu en els recursos de transport sanitari que presten
suport vital avançat, fent que el SEM posi a disposició
una unitat de suport vital avançat que permet fer un
primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma
i, en cas de ser necessari, l’administració d’un primer
tractament que permeti atendre la urgència i estabilitzar el pacient.
Així mateix, tal i com estableix el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori, per acomplir els temps
de resposta del Codi Infart i amb l’objectiu d’incrementar l’índex d’angioplàsties primàries fins, com a
mínim, la mitjana espanyola, entre altres mesures, es
van incrementar el nombre de llits a les unitats coronàries dels hospitals de la xarxa pública i fruit dels estudis de distribució temporals dels infarts aguts de miocardi que estableixen que el 85% es produeixen entre
les 8 del matí i les 8 del vespre es va preveure un primer desplegament per a tot el territori d’unitats d’hemodinàmica per tal d’incrementar el nombre de pacients que eren tractats amb aquest tipus d’intervenció.
Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per infart agut de miocardi i segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia vam passar de 160 angioplàsties primàries per milió d’habitants l’any 2008 a 325
l’any 2010. Avui aquest tractament ja és rebut pel 96%
dels pacients a Catalunya. I tot i que l’any 2012 Catalunya no va millorar la mortalitat per aquest concepte
respecte el 2011, segons aquesta mateixa font, som la
quarta comunitat autònoma amb millor taxa de mortalitat per IAM per darrera de Navarra, Balears i Madrid i una de les deu que compta amb un sistema organitzat en xarxa pel tractament de l’infart.
Avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona,
compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari
d’atenció de 8 h a 20 h. Més enllà d’aquest horari, els
pacients que un cop estabilitzats requereixen de trac-
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taments més complexos, són derivats a Hospitals de
Barcelona; tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus de malalties fan convenient la revisió dels
serveis disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com
a mínim, a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.
Per desgràcia, l’Hospital de Tarragona ha estat exemple fa poques setmanes d’aquesta necessitat, en donar-se el cas d’un pacient que va ser derivat a l’Hospital de Bellvitge i va morir durant el trasllat. Cal tenir
present que el servei d’hemodinàmica de l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona és el de referència no només
per a la població del Camp de Tarragona, sinó també
per la de les Terres de l’Ebre, i per tant de gran importància per als casos que requereixen una atenció urgent i en la qual el temps de resposta és vital.
Actualment, les dades qualitatives monitoritzades a
través de la Central de Resultats de l’AQUAS ens permeten dir que la descentralització millora els temps
de resposta sense perdre qualitat i alhora demostren
que hi ha la massa crítica suficient per a comptar com
a mínim a l’Hospital de Tarragona amb el servei d’hemodinàmica obert les 24 hores. El mateix Departament reconeix que l’ampliació horària del 2012 de
l’hemodinàmica en aquest hospital va permetre incrementar un 97% el nombre de codis activats i tractats
i un increment del nombre d’angioplàsties primàries.
Cal tenir present, a més, que a la Regió sanitària del
Camp de Tarragona s’activen proporcionalment menys
codis infarts que a la resta del territori, concretament
l’any 2013, 260 Codis Infart, un 8% del total de Catalunya quan s’estima que aquest percentatge hauria
d’ésser superior al 10%. Durant el 2014 més de 80 pacients van ser derivats en horari nocturn des d’aquest
hospital, quan les dades del propi Departament demostren que el Joan XXIII podria absorbir tota l’activitat amb l’ampliació de l’horari les 24 hores: A les
regions sanitàries del Camp de Tarragona i de Terres
de l’Ebre, el 2010 es van activar 201 codis infarts, el
2011 172, el 2012 242 i el primer semestre de 2013 128
(el que equivaldria a uns 256 aproximadament per tot
l’any), dels quals van ser tractats al Joan XXIII 122 el
2010 (un 4.2% de tot Catalunya), 96 el 2011 (3.3%),
125 el 2012 (3.9%) i 107 el primer semestre de 2013
(6.2%), el que suposa uns 214 aproximadament per tot
l’any.
Per tant, aproximadament un 7,5% dels codis infarts
activats al Joan XXIII són derivats a Barcelona, xifra
perfectament assumible si el servei d’hemodinàmica
donés cobertura les 24 hores al dia.

Núm. 482

Socialista va presentar una proposta de resolució per
tal que el Govern garantís el funcionament del servei
d’hemodinàmica les 24 hores del dia com a mínim a
cadascun dels principals hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Tarragona, Lleida i Girona. Arrel d’aquesta darrera iniciativa, el Parlament de
Catalunya, a la Resolució 310/X, va mandatar el Govern a avaluar els resultats del funcionament del servei d’hemodinàmica dotze hores al dia els set dies de
la setmana als hospitals Arnau de Vilanova de Lleida,
Joan XXIII de Tarragona i Josep Trueta de Girona al
llarg del 2013 i el 2014 i, d’acord amb criteris científics, d’equitat, de qualitat i de planificació, decidir sobre l’obertura les vint-i-quatre hores d’aquest servei en
aquests hospitals.
Els darrers dies el Departament de Salut, arrel del decés d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Joan
XXIII a l’Hospital de Bellvitge, ha anunciat a través
d’un comunicat de premsa que «en el decurs del primer trimestre del 2015 es farà l’avaluació de l’activitat
desenvolupada en les diferents Unitats d’Hemodinàmica durant el 2014 i, en base als resultats, es plantejarà la necessitat de reordenar l’oferta horària, tal i com
el conseller s’ha compromès».
Els darrers esdeveniments han posat de manifest que
els ciutadans del territori no es poden permetre esperar més, que cal ampliar un servei que està donant
bons resultats en salut, perquè la salut i integritat de
molts tarragonins en poden dependre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir de manera immediata el funcionament del
servei d’hemodinàmica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.
2. Intensificar l’activació del Codi Infart per tal de garantir el trasllat urgent amb equitat i qualitat a tota la
demarcació Tarragona, que inclou la Regió sanitària
de les Terres Ebre.
Palau del Parlament, 9 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré,
Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del GP SOC

Durant la Legislatura passada, a inicis de l’any 2012,
el Grup parlamentari Socialista va presentar una proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova
de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona i de nou
l’actual legislatura, l’any 2013 el Grup parlamentari
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Arnau de Vilanova,
de Lleida
Tram. 250-01410/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 100669 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
L’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya
va aprovar el Pla Director de Malalties de l’Aparell
Circulatori (malalties cerebrovasculars, cardiovasculars i vasculars perifèriques), eina fonamental per planificar els serveis i els recursos sanitaris i avaluar-los
de manera sistemàtica i periòdica, del que segons el
registre de Mortalitat de Catalunya era, els anys 20032004, la primera causa de mort al nostre país (es desconeixia la xifra de defuncions per infart agut de miocardi).
Tot i que fins aquell moment no es disposaven de dades específiques sobre la taxa poblacional d’incidència
mitjana per infart agut de miocardi, sí que es tenia informació que l’infart agut de miocardi representava un
39% de les altes hospitalàries per cardiopaties isquèmiques (no es tenien dades de supervivència). I també
es coneixia el nombre d’intervencions coronàries percutànies (angioplàsties primàries), procediment terapèutic que cal fer als pacients que han patit un infart
de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST)
per desobstruir l’artèria, i que l’any 2004 eren de 76
per milió d’habitants, molt lluny de la mitjana espanyola de 170 per milió d’habitants.
Seguint les directrius de l’esmentat Pla Director i del
Seu Consell Assessor, l’any 2007, el Departament de
Salut va posar en marxa el Codi infart, un pro-tocol
d’actuacions que va significar reduir pràcticament a la
meitat el temps de resposta del sistema sanitari i amb
l’objectiu de garantir un temps màxim de 120 minuts
entre el diagnòstic d’un SCA i la pràctica de l’angioplàstia primària si és el cas; i en definitiva, per tal que
el pacient sospitós de tenir un infart rebi les mesures
diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial.
Aquest protocol es va anar implementant paulatinament al conjunt del territori fins 2009, i va significar
l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents
3.10.25.
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hospitals per a tot el territori de Catalunya. També va
implicar un canvi substantiu de caire quantitatiu i qualitatiu en els recursos de transport sanitari que presten
suport vital avançat, fent que el SEM posi a disposició
una unitat de suport vital avançat que permet fer un
primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma
i, en cas de ser necessari, l’administració d’un primer
tractament que permeti atendre la urgència i estabilitzar el pacient.
Així mateix, tal i com estableix el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circula-tori, per acomplir els temps
de resposta del Codi Infart i amb l’objectiu d’incrementar l’índex d’angioplàsties primàries fins, com a
mínim, la mitjana espanyola, entre altres mesures, es
van incrementar el nombre de llits a les unitats coronàries dels hospitals de la xarxa pública i fruit dels estudis de distribució temporals dels infarts aguts de miocardi que estableixen que el 85% es produeixen entre
les 8 del matí i les 8 del vespre es va preveure un primer desplegament per a tot el territori d’unitats d’hemodinàmica per tal d’incrementar el nombre de pacients que eren tractats amb aquest tipus d’intervenció.
Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per infart agut de miocardi i se-gons dades de la Societat
Espanyola de Cardiologia vam passar de 160 angioplàsties primàries per milió d’habitants l’any 2008 a
325 l’any 2010. Avui aquest tractament ja és rebut pel
96% dels pacients a Catalunya. I tot i que l’any 2012
Catalunya no va millorar la mortalitat per aquest concepte respecte el 2011, segons aquesta mateixa font,
som la quarta comunitat autònoma amb millor taxa de
mortalitat per IAM per darrera de Navarra, Balears i
Madrid i una de les deu que compta amb un sistema
organitzat en xarxa pel tractament de l’infart.
Avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona,
compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari
d’atenció de 8 h a 20 h. Més enllà d’aquest horari, els
pacients que un cop estabilitzats requereixen de tractaments més complexos, són derivats a Hospitals de
Barcelona; tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus de malalties fan convenient la revisió dels
serveis disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com
a mínim, a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.
Actualment, les dades qualitatives monitoritzades a
través de la Central de Resultats de l’AQUAS ens permeten dir que la descentralització millora els temps de
resposta sense perdre qualitat i alhora demostren que
hi ha la massa crítica suficient per a comptar com a
mínim a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb
el servei d’hemodiàmica obert les 24 hores del dia el
365 dies l’any.
Cal tenir present, a més, que a les Regions sanitàries
de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran l’any 2013 es varen
activar el 5.3% dels codis infart de tot Catalunya, i es
varen resoldre en el servei d’hemodinàmia de l’Hospi-
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tal Aranau de Vilanova de Lleida el 4,8% (157 intervencions) de les angioplàsties primàries en infart agut
de miocardi (IAM) activats a les Regions.
Durant la Legislatura passada, a inicis de l’any 2012,
el Grup parlamentari Socialista va presentar una proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova
de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona i de nou
l’actual legislatura, l’any 2013 el Grup parlamentari
Socialista va presentar una proposta de resolució per
tal que el Govern garantís el funcionament del servei
d’hemodinàmica les 24 hores del dia com a mínim a
cadascun dels principals hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Tarragona, Lleida i Girona. Arrel d’aquesta darrera iniciativa, el Parlament de
Catalunya, a la Resolució 310/X, va mandatar el Govern a avaluar els resultats del funcionament del servei d’hemodinàmica dotze hores al dia els set dies de
la setmana als hospitals Arnau de Vilanova de Lleida,
Joan XXIII de Tarragona i Josep Trueta de Girona al
llarg del 2013 i el 2014 i, d’acord amb criteris científics, d’equitat, de qualitat i de planificació, decidir sobre l’obertura les vint-i-quatre hores d’aquest servei en
aquests hospitals.
Els darrers dies el Departament de Salut, arrel del decés d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Joan
XXIII a l’Hospital de Bellvitge, ha anunciat a través
d’un comunicat de premsa que «en el decurs del primer trimestre del 2015 es farà l’avaluació de l’activitat
desenvolupada en les diferents Unitats d’Hemodinàmica durant el 2014 i, en base als resultats, es plantejarà la necessitat de reordenar l’oferta horària, tal i com
el conseller s’ha compromès».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir de manera immediata el funcionament del
servei d’hemodinàmica les 24 hores del dia els 365
dies de l’any a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
2. Intensificar l’activació del Codi Infart per tal de garantir el trasllat urgent amb equitat i qualitat a tota la
demarcació de Lleida, en especial a les zones més aïllades de muntanya.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré,
Òscar Ordeig i Molist, diputats, del GP SOC

Núm. 482

Proposta de resolució sobre el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Josep Trueta, de
Girona
Tram. 250-01411/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 100670 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré,
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada, Juli Fernandez Iruela, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de
resolució següent per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut.
Exposició de motius
L’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya
va aprovar el Pla Director de Malalties de l’Aparell
Circulatori (malalties cerebrovasculars, cardiovasculars i vasculars perifèriques), eina fonamental per planificar els serveis i els recursos sanitaris i avaluar-los
de manera sistemàtica i periòdica, del que segons el
registre de Mortalitat de Catalunya era, els anys 20032004, la primera causa de mort al nostre país (es desconeixia la xifra de defuncions per infart agut de mio
cardi).
Tot i que fins aquell moment no es disposaven de dades específiques sobre la taxa poblacional d’incidència
mitjana per infart agut de miocardi, sí que es tenia informació que l’infart agut de miocardi representava un
39% de les altes hospitalàries per cardiopaties isquèmiques (no es tenien dades de supervivència). I també
es coneixia el nombre d’intervencions coronàries percutànies (angioplàsties primàries), procediment terapèutic que cal fer als pacients que han patit un infart
de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST)
per desobstruir l’artèria, i que l’any 2004 eren de 76
per milió d’habitants, molt lluny de la mitjana espanyola de 170 per milió d’habitants.
Seguint les directrius de l’esmentat Pla Director i del
Seu Consell Assessor, l’any 2007, el Departament de
Salut va posar en marxa el Codi infart, un pro-tocol
d’actuacions que va significar reduir pràcticament a la
meitat el temps de resposta del sistema sanitari i amb
l’objectiu de garantir un temps màxim de 120 minuts
entre el diagnòstic d’un SCA i la pràctica de l’angioplàstia primària si és el cas; i en definitiva, per tal que
el pacient sospitós de tenir un infart rebi les mesures
diagnòstiques i terapèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa assistencial.
Aquest protocol es va anar implementant paulatinament al conjunt del territori fins 2009, i va significar
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l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents
hospitals per a tot el territori de Catalunya. També va
implicar un canvi substantiu de caire quantitatiu i qualitatiu en els recursos de transport sanitari que presten
suport vital avançat, fent que el SEM posi a disposició
una unitat de suport vital avançat que permet fer un
primer diagnòstic mitjançant un electrocardiograma
i, en cas de ser necessari, l’administració d’un primer
tractament que permeti atendre la urgència i estabilitzar el pacient.
Així mateix, tal i com estableix el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circula-tori, per acomplir els temps
de resposta del Codi Infart i amb l’objectiu d’incrementar l’índex d’angioplàsties primàries fins, com a
mínim, la mitjana espanyola, entre altres mesures, es
van incrementar el nombre de llits a les unitats coronàries dels hospitals de la xarxa pública i fruit dels estudis de distribució temporals dels infarts aguts de miocardi que estableixen que el 85% es produeixen entre
les 8 del matí i les 8 del vespre es va preveure un primer desplegament per a tot el territori d’unitats d’hemodinàmica per tal d’incrementar el nombre de pacients que eren tractats amb aquest tipus d’intervenció.
Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per infart agut de miocardi i se-gons dades de la Societat
Espanyola de Cardiologia vam passar de 160 angioplàsties primàries per milió d’habitants l’any 2008 a
325 l’any 2010. Avui aquest tractament ja és rebut pel
96% dels pacients a Catalunya. I tot i que l’any 2012
Catalunya no va millorar la mortalitat per aquest concepte respecte el 2011, segons aquesta mateixa font,
som la quarta comunitat autònoma amb millor taxa de
mortalitat per IAM per darrera de Navarra, Balears i
Madrid i una de les deu que compta amb un sistema
organitzat en xarxa pel tractament de l’infart.
Avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta de Girona,
compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari
d’atenció de 8 h a 20 h. Més enllà d’aquest horari, els
pacients que un cop estabilitzats requereixen de tractaments més complexos, són derivats a Hospitals de
Barcelona; tanmateix, els riscos que se’n deriven d’aquest tipus de malalties fan convenient la revisió dels
serveis disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com
a mínim, a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.
Actualment, les dades qualitatives monitoritzades a
través de la Central de Resultats de l’AQUAS ens permeten dir que la descentralització millora els temps
de resposta sense perdre qualitat i alhora demostren
que hi ha la massa crítica suficient per a comptar com
a mínim a l’Hospital Josep Trueta de Girona amb el
servei d’hemodiàmica obert les 24 hores del dia el 365
dies l’any.

Núm. 482

soldre en el servei d’hemodinàmia de l’Hospital Josep
Trueta el 10% (330 intervencions) de les angioplàsties
primàries en infart agut de miocardi (IAM).
Durant la Legislatura passada, a inicis de l’any 2012,
el Grup parlamentari Socialista va presentar una proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament continuat del servei d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Arnau de Vilanova
de Lleida i Doctor Josep Trueta de Girona i de nou
l’actual legislatura, l’any 2013 el Grup parlamentari
Socialista va presentar una proposta de resolució per
tal que el Govern garantís el funcionament del servei
d’hemodinàmica les 24 hores del dia com a mínim a
cadascun dels principals hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública de Tarragona, Lleida i Girona. Arrel d’aquesta darrera iniciativa, el Parlament de
Catalunya, a la Resolució 310/X, va mandatar el Govern a avaluar els resultats del funcionament del servei d’hemodinàmica dotze hores al dia els set dies de
la setmana als hospitals Arnau de Vilanova de Lleida,
Joan XXIII de Tarragona i Josep Trueta de Girona al
llarg del 2013 i el 2014 i, d’acord amb criteris científics, d’equitat, de qualitat i de planificació, decidir sobre l’obertura les vint-i-quatre hores d’aquest servei en
aquests hospitals.
Els darrers dies el Departament de Salut, arrel del decés d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Joan
XXIII a l’Hospital de Bellvitge, ha anunciat a través
d’un comunicat de premsa que «en el decurs del primer trimestre del 2015 es farà l’avaluació de l’activitat
desenvolupada en les diferents Unitats d’Hemodinàmica durant el 2014 i, en base als resultats, es plantejarà la necessitat de reordenar l’oferta horària, tal i com
el conseller s’ha compromès».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
Proposta de resolució
1. Garantir de manera immediata el funcionament del
servei d’hemodinàmica les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
2. Intensificar l’activació del Codi Infart per tal de garantir el trasllat urgent amb equitat i qualitat a tota la
demarcació de les Comarques Gironines, en especial a
les zones més aïllades de muntanya.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Segú Ferré,
Marina Geli i Fàbrega, Juli Fernandez Iruela, diputats,
del GP SOC

Cal tenir present, a més, que a la Regió sanitària de
les comarques Gironines l’any 2013 es varen activar el
12% dels codis infart de tot Catalunya, i es varen re3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’accés motoritzat al medi natural
Tram. 250-01412/10
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ciclistes, etc. i els mateixos propietaris de finques i terrenys que queden afectats sense poder circular.
Aquests fets han estat denunciats per exemple en el cas
de l’Endurada Francolí que va afectar una part del paratge Natural de Poblet i que va superar amb escreix el
nombre de participants que permet la Llei.

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 100676 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

A la Mesa del Parlament

Proposta de resolució

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural.
Exposició de motius
A la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i modificacions posteriors bàsicament la produïda per la Llei 10/2011 de
simplificació i millorament de la regulació normativa, coneguda com llei òmnibus s’estableixen les normes de regulació de l’accés motoritzat al medi natural,
tant pel que fa a la circulació motoritzada individual
o en grup com pel que fa a les competicions esportives, amb l’objectiu últim de garantir la conservació del
patrimoni natural de Catalunya, assegurant, alhora, el
respecte a la població i la propietat pública i privada
del món rural.
Aquesta finalitat que sempre s’ha complert amb dificultats per no dir que sovint s’ha incomplert, s’ha fet manifestament difícil de complir des de la modificació de la
llei que es va introduir el 2011 amb la llei 10/2011 l’òmnibus i que permet la circulació motoritzada en pistes
i camins inferiors a 4 m d’amplada sempre hi quan es
motivi i es basi amb un acord amb el titular dels vials
que autoritzi aquesta circulació. I ‘autoritza excepcionalment, competicions esportives als espais naturals,
prèvia autorització de l’òrgan gestor de l’espai.
La situació real és que s’autoritzen «curses de motos i
de quads» en que no es senyalitzen els camins, no s’informa els veïns afectats molts dels quals viuen en masos i es queden sense poder sortir de casa seva durant
les hores que dura la cursa, es superen les velocitats
permeses màximes per la llei amb escreix, és de 30
km/h segons art. 13, es superen el nombre de vehicles
permesos en la circulació motoritzada de grup, no es
reparen els camins malmesos i generalment es retornen les fiances sense revisar ni reparar els danys.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Posar els mecanismes i recursos per complir i fer
complir la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
2. Modificar l’article 20 de la Llei 9/1995, relatiu a
la «Delimitació d’espais i recorreguts» per tal què es
prohibeix de fer competicions esportives a l’interior
dels espais naturals de protecció especial, a les reserves nacionals de caça i a les reserves naturals de fauna
salvatge i no es permeti la circulació motoritzada en
pistes i camins inferiors a 4 m d’amplada.
3. Exigir als consells comarcals, d’acord amb els municipis afectats, la realització dels inventaris de camins i de les pistes tal i com descriu l’article 11.3 de la
Llei 5/1995, així com comprovar els compromisos de
manteniments dels mateixos per part de les administracions competents.
4. Iniciar durant el 2015, l’elaboració del Reglament
per poder homologar els inventaris dels camins i pistes
comarcals segons criteris de denominació, representació i simbologia comuns tal i com estableix l’article 11
.5 de la Llei 5/1995.
5. Establir un protocol per tal que els agents rurals inspeccionin l’estat dels camins i pistes després de la realització de cada cursa autoritzada per determinar els
possibles danys i o reparacions si s’escau a efectes de
retornar o no la fiança prèvia que estableix l’art 24.3
de la Llei 5/1995.
Palau del Parlament, 15 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

A més aquests incompliments reiterats de la llei posen en perill sovint la vida de les altres persones que
fan activitat al bosc, siguin senderistes, recol·lectors,
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa
Tram. 250-01413/10

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Grup Parlamentari de Ciutadans

– Increments de despeses corrents als centres per l’augment de l’IVA sanitari del 10 al 21%.

Reg. 100701 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Marta Ribas Frías, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez,
portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carme
Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamentari de
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius
El Comitè d’Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, conjuntament amb ciutadans i ciutadanes usuaris
de la sanitat pública, realitzen des d’aquest mes de gener concentracions i protestes per denunciar una situació que en els centres del CST, així com en d’altres de
tot Catalunya, ja s’ha convertit en insostenible.
Tal i com els treballadors i treballadores d’aquests centres manifesten, la sanitat catalana està fa temps per
sota de mínims, i si el sistema continua sent sostenible
és gràcies a la professionalitat i la voluntarietat dels
professionals que hi treballen. Aquests mateixos treballadors i treballadores han assumit els darrers anys
retallades salarials que, de forma acumulativa, fan que
la seva pèrdua de poder adquisitiu sigui del 25% com
a mínim. Tots aquests sacrificis a la sanitat concertada
s’han traduït en la signatura de 2 pactes de retallades a
contracor, mentre les negociacions del Conveni sectorial s’embarranquen una i altra vegada.
En
les condicions d’assistència a la població,
lluny de millorar, també empitjoren dia a dia. Tot i les
dues resolucions aprovades els darrers anys al Parlament reclamant un pla de xoc per a reduir les llistes
d’espera a l’Hospital de Terrassa, la situació no millora. Ben al contrari, aquest centre ha patit retallades
de personal, menor cobertura de baixes i quiròfans i
plantes tancades. L’únic que creix és la derivació de
l’activitat assistencial de baixa complexitat als centres
privats amb ànim de lucre, amb l’assignació d’uns recursos econòmics imprescindibles per la sanitat pública per a poder subsistir.
3.10.25.

Les condicions de finançament previstes per a 2015
són pitjors que les de 2014, per les següents circumstàncies:
– Possible reducció d’un 5% dels pressupostos dels
centres concertats (només obtindran el 100% de finançament aquells centres que siguin especialment «efi
cients», sense definir el criteri d’eficiència).

Presentació

paral·lel,
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– Increments de les despeses financeres, per pagament
dels crèdits per fer front a despeses que el CatSalut cobreix amb grans demores en els pagaments.
Tot plegat, està portant de nou les direccions dels centres concertats a proposar noves retallades salarials als
treballadors i treballadores per poder seguir finançant
els centres, i a l’assumpció de condicions assistencials
en altres èpoques inassumibles.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport i
solidaritat amb les mobilitzacions dels treballadors i
treballadores i dels usuaris i usuàries dels centres del
Consorci Sanitari de Terrassa.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Revisar i incrementar l’assignació pressupostària del
CatSalut al Consorci Sanitari de Terrassa per a l’any
2015.
b) No aplicar la reducció d’un 5% dels pressupostos
dels centres concertats per criteris «d’eficiència» fins
que no s’hagin definit i consensuat aquests criteris a
aplicar amb les direccions des centres i amb els representants dels treballadors i treballadores.
c) Reclamar al Govern de l’Estat que tot allò recaptat
per l’IVA sanitari es destini a increment dels pressupostos per a Sanitat Pública via governs autonòmics i
mentre no s’aconsegueixi, garantir des del Govern català l’increment de dotació pressupostària suficient per
a que els centres públics i concertats puguin fer front a
l’increment de l’IVA sanitari.
Palau del Parlament, 15 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis, portaveu; Marta Ribas Frías,
diputada, del GP ICV-EUiA. Carina Mejías Sánchez,
portaveu; Carme Pérez Martínez, diputada, del GP C’s
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Proposta de resolució sobre la presència de
les Forces Armades Espanyoles en el Saló
de l’Ensenyament
Tram. 250-01414/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 100706 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,
presenten la proposta de resolució següent sobre un
Saló de l’Ensenyament sense Forces Armades, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Exposició de motius
El Saló de l’Ensenyament de Barcelona, Setmana de
la formació i el treball, és un important certamen que
agrupa diverses iniciatives adreçades a estudiants, en
general, i a professionals del món de l’ensenyament,
en particular, amb l’objectiu d’oferir una informació
àmplia i actualitzada de l’oferta d’estudis a Catalunya.
Hi participen expositors d’estudis universitaris, d’altres estudis superiors o complementaris, de formació
professional i d’idiomes, de centres de batxillerat i de
serveis per a l’educació.
L’exèrcit espanyol s’ha convertit en un participant més
del Saló de l’Ensenyament de Barcelona al llarg dels
últims anys, per tal de captar nous i noves reclutes, cosa
que ha anat generant controvèrsia a nivell públic i social. Des de sempre Catalunya ha destacat per tenir un
gran compromís amb la cultura de la pau i són diverses
les entitats que reivindiquen any rere any que s’acabi
amb la presència de les forces armades en un espai dedicat a l’educació, la formació i les oportunitats.
Els valors que transmeten les institucions militars com
l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i, sobretot, la violència com a mitjà per a resoldre
conflictes, contradiuen els valors de l’educació dels
i les joves del nostre país, basada en la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la
igualtat i alhora, el foment de la pau i el respecte dels
drets humans.
La participació de les Forces Armades al Saló de l’Ensenyament, lluny de promocionar i emfatitzar l’adopció de mesures i iniciatives per al foment de la convivència en els centres i la resolució pacífica de
conflictes, amb mecanismes com la mediació, la cooperació, vinculant els membres de la comunitat educativa del centre, el que fa és un pas més en la normalit3.10.25.

Fascicle segon

Núm. 482

zació de l’exèrcit i la seva inserció als espais educatius
i fomenta així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar.
Per tot això, des de la convicció que l’objectiu de les
institucions i agents educatius és el foment de l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència i el diàleg, creiem que
l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau, i no hauria de tenir cabuda en un espai informatiu i promocional sobre l’educació al nostre país, perquè en cap cas les armes no
eduquen, ni la militarització de l’educació pot ser mai
positiva.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, i en especial al Departament d’Ensenyament,
com a coordinador del Saló de l’Ensenyament, Setmana de la Formació i el Treball, que faci totes les gestions oportunes amb Fira de Barcelona, perquè en les
properes edicions del Saló no hi participin les Forces
Armades espanyoles.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la inclusió de
les Terres de l’Ebre en el servei de trens de
rodalia i en la integració tarifària del Camp
de Tarragona
Tram. 250-01415/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 100711 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
El transport públic és un dret fonamental dels ciutadans, l’oferta a les Terres de l’Ebre és del tot insuficient, poc atractiva i els preus que presenta inadequats.
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Les Terres de l’Ebre som l’únic territori Català que encara no té implantat el Sistema d’Integració Tarifària,
pel qual amb un mateix bitllet es poden utilitzar sistemes de transports públics diferents, fent transbordament i aconseguint tarifes reduïdes mitjançant abonaments i títols multi viatge.
El territori ha tingut una important mancança històrica en la qualitat del servei ferroviari pel que fa al
nombre d’estacions, tarifes, modernitat dels combois i
freqüències horàries, greuge aguditzat des de mitjans
dels anys 90 quan es va posar en marxa el Corredor
del Mediterrani. Això va suposar el desmantellament
del tram de la via Tortosa - Freginals i la posada en
marxa de l’Estació Aldea - Amposta - Tortosa, que havia de convertir-se en l’Estació Central de les Terres
de l’Ebre i que ara, més de quinze anys després, veu
passar de llarg més trens dels que no pas s’hi aturen.
Cap Euromed, cap AVE, cap Alvia i cap Tren Estrella.
A més, progressivament s’han tancat estacions, sobretot a la línia R-15.
La recent posada en marxa de les Rodalies de Tarragona no ha fet més que empitjorar la situació augmentant el nivell, ja de per si fort, de saturació de les línies
R15 i R16 donat que els nous combois de Rodalies interfereixen amb els combois de Mitja Distància.
Les millores ferroviàries que reclamem cal veure-les
com una oportunitat per al territori, és a dir, de la mateixa manera que la gent necessita sortir per diferents
motius, cal tenir en compte la gent que vol visitar les
Terres de l’Ebre. El territori recentment ha estat declarat com a reserva de la biosfera, esdeveniment que pot
estimular positivament el sector turístic emergent al i
uns serveis ferroviaris com els que pateixen els ciutadans de les Terres de L’Ebre només poden afectar negativament al seu desenvolupament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:
Proposta de resolució
1. La inclusió de les Terres de l’Ebre (línies R15 i R16)
a les Rodalies del Camp de Tarragona, amb l’ampliació del trajecte d’alguns rodalies que ara arriben solament a Hospitalet de l’Infant (RT2) i Reus (RT1). Això comportaria un augment de les freqüències sense
recarregar la xarxa a Barcelona, fet que al garantiria
al territori a la R16 un tren cada hora i a la R15 que
els intervals no fossen superiors a dues hores. Aquests
nous trens han de ser semidirectes per millorar el
temps de trajecte.
2. Convertir a Alvia o Intercity un Euromed perquè
s’aturi, a primera hora del matí, a l’estació de l’Aldea i
el mateix a última hora de la tarda des de Barcelona i
que el tren Alvia que realitza el trajecte Vinaròs-Madrid (va fins a Gijón) iniciï i acabi el seu recorregut a
l’estació Aldea-Amposta-Tortosa.
3.10.25.

Núm. 482

3. Que les Terres de l’Ebre se incorporin a la Integració Tarifària de les comarques de Tarragona, mentre
no es desenvolupi el nou Sistema Tarifari global per
tota Catalunya, que permet combinar un únic bitllet de
diferents transports públics.
4. La substitució de les actuals unitats per les unitats
449, combois que ara s’utilitzen arreu per fer els trajectes de mitja distància, dels quals, a hores d’ara i sovint amb retard, n’arriben/en marxen dos a/de les Terres de l’Ebre per la R16 i cap per la R15.
5. Que els usuaris de les Terres de l’Ebre, puguin tenir
els mateixos descomptes i tipus d’abonaments que en
aquests moments ja tenen els usuaris de les Rodalies
de Tarragona, tenint en compte la pobra oferta acadèmica i laboral del territori.
Palau del Parlament, 7 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la senyalització
d’alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041
entre Begues i Gavà
Tram. 250-01416/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 101135 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Exposició de motius
A principis de desembre de 2014 es va publicar un nou
estudi del RACC que indica que la carretera BV-2041
entre Gavà i Begues és el tram més perillós de tot Catalunya.
Pocs dies després de fer-se pública aquesta situació, la
Generalitat va fer-hi una actuació, entre el nucli urbà
de Gavà i l’agrupament de Bruguers, pintant doble línia entre els dos carrils del vial, posant-hi bandes corrugades per assenyalar les sortides de via, i posant-hi
també reflectors a la línia central.
Tot i això, aquestes actuacions no són suficients, ja que
no abasten la totalitat de la via, i a més no afronten
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la principal problemàtica d’aquesta carretera, que és
la coexistència, els caps de setmana i festius, entre el
trànsit rodat i els grups de ciclistes que hi passen en
direcció a l’espai natural del Garraf.

1

Núm. 482

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:

D’un nou apartat al punt 3.1

Proposta de resolució

3.1.1 Enviar al Parlament abans de 31 de març 2015
una relació per a cada entitat del SISCAT contenint informació detallada sobre:

El Parlament de Catalunya Insta al govern de la Generalitat a implementar abans d’estiu la senyalització especial de carretera d’alt ús per ciclistes (senyalització
vertical i horitzontal) a tots els 6 km de carretera BV2041 entre Begues i Gavà.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Castelló, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats, del GP ERC

3.15.

a) el personal total en plantilla a 31-1-15 agrupat per
categories laborals;
b) personal que declara pluriocupació en les cotitzacions socials, ordenat per categories laborals;
c) d’aquells que declaren pluriocupació, el personal que
te concedida la compatibilitat pel Conseller de Salut;
d) el personal que minuta honoraris professionals a les
entitats del SISCAT;

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

e) el personal que participa com a soci en entitats vinculades o societats participades per les pròpies entitats
del SISCAT;

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les
retribucions dels directius del sector sanitari

f) les retribucions, honoraris, beneficis, dietes o dividends que el personal o directius de les entitats del
Siscat hagin percebut en el període 2010-2014 de les
entitats constituïdes, vinculades, dependents o participades per les entitats del SISCAT«.

Tram. 302-00234/10

2

Esmenes presentades
Reg. 101767; 101754; 101769; 101773;
101781 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 21.01.2015

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101754)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius del
sector sanitari (tram. 302-00234/10).

5. El Parlament de Catalunya reprova la gestió del
conseller Boi Ruiz al capdavant del Departament de
Salut per haver estat rebutjant, durant els darrers dos
anys, les peticions d’obertura les 24h del dia durant tot
l’any dels servei d’hemodinàmica a Tarragona, Lleida
i Girona i d’anunciar ara una futura obertura forçat
pels darrers esdeveniments.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 101767 i 101773)

Reg. 101767
A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
3.15.
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subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius del
sector sanitari (tram. 302-00234/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

«1.4 Emprendre les mesures necessàries per tal de investigar si les possibles subcontractacions de serveis
sanitaris realitzades per algunes empreses adjudicatàries, i que han estat denunciades públicament pels
mitjans de comunicació, s’ajusten a la legalitat. Dur a
terme, si s’escau, les accions conseqüents a la investigació per garantir-ne la legalitat.»
Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

«Garantir que totes les retribucions fixes i variables
dels alts càrrecs i personal directiu del sector públic
s’han ajustat a les reglamentacions establertes i si fos
el cas, procedir, durant el primer semestre de l’any
2015, a la regularització i rescabalament, amb caràcter
retroactiu, 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
legalment establerts durant el període 2010-2014.»

Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

En el punt 1.6 suprimir una part del text
«1.6 Evitar que mitjançant les anomenades aliances
estratègiques o qualsevol altre tipus de col·laboració,
cooperació o associació entre diverses empreses, públiques o privades, es puguin defugir les normes bàsiques 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.»

4

«Emprendre les mesures necessàries per tal de investigar si les possibles irregularitats en l’adjudicació d’un
contracte de prestació de serveis sanitaris de rehabilitació i fisioteràpia, que han estat denunciades públicament pels mitjans de comunicació, s’ajusten a la legalitat. Dur a terme, si s’escau, les accions conseqüents a
la investigació per garantir-ne la legalitat.»

Abans de l’inici del punt 3.4, afegir el text següent:

De tot el punt 1.5.

3

Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Substituir tot el punt 2.3, pel text següent:

Substituir tot el paràgraf pel text següent:

2

5

Núm. 482

Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP Socialista

En el punt 2.1 realitzar els canvis següents:
«2.1 Impedir normativament que les persones que ostenten o han ostentat càrrecs (amb la limitació temporal que s’estableixi) de designació directa en el Departament de Salut, en organismes públics dependents
d’aquest, o en qualsevol de les empreses públiques o
concertades amb el CatSalut, 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’estableixi
després d’haver exercit el càrrec.»

7

Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De modificació d’una part del punt 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 se’ls hi aplicaran els mateixos criteris sobre les retribucions variables en concepte d’objectius i qualsevol altre concepte anàleg que
la resta de funcionaris, professionals i treballadors del
sector públic.»

8

Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Afegir en el punt 3.7:
«Restringir les retribucions en concepte de dietes que
venen perceben els alts càrrecs de l’Administració 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 Departament
on s’exerceix el càrrec o qualsevol altre òrgan del qual
es participi per raó del seu càrrec o en representació
del Govern de la Generalitat, no generi cap tipus de
retribució addicional.»
Palau del Parlament, 19 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

3.15.
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Reg. 101773

2

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels directius del
sector sanitari (tram. 302-00234/10).

9

Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101769)

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch,
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les
retribucions dels directius del sector sanitari (tram.
302-00234/10).
Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

2.3. Entregar a la Comissió de salut del Parlament de
Catalunya un informe amb les conclusions de la inspecció duta a terme per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària a l’Hospital Sagrat Cor respecte 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 estratègiques o s’hi s’ha incorregut en alguna subcontractació, així com, les sancions imposades, si n’hi ha.

3.15.

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.4. Procedir, durant el primer semestre de l’any 2015,
a la regularització i rescabalament de totes aquelles retribucions –siguin fixes com variables– que hagin estat
percebudes indegudament per aquells alts càrrecs i directius del sector públic, en cas que no correspongués
per haver superat els límits legalment establerts durant
el període comprès entre els anys 2010 i 2014.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101781)

A la Mesa del Parlament

1

Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

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

3

«Garantir els recursos econòmics suficients per tal que
tots els treballadors del sector salut de finançament
públic, inclòs el sector concertat, cobrin la catorzena
paga o la part proporcional equivalent deduïda del seu
salari.»

Núm. 482

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 les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les adjudicacions d’activitat i les
retribucions dels directius del sector sanitari (tram.
302-00234/10).

1

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1.1
«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 retribució de provisió de serveis sanitaris per part del Departament de Salut als centres del SISCAT, prioritzant la
utilització dels centres públics.»
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el
sistema sanitari

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Tram. 302-00235/10

Del punt 1.2
«1.2. Donar compliment immediat al punt 2.c de la mateixa moció, també aprovat pel Parlament, pel que fa
al compromís per part del Govern de la Generalitat de
fer públics, com a mínim, i abans de finalitzar el 2014,
els contractes del CatSalut amb els centres privats amb
ànim de lucre, estiguin o no integrats en el SISCAT.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

«2. Garantir els principis de lliure concurrència i mantenir la completa imparcialitat a la que està obligada
la Administració, comprometent-se a: donar compliment efectiu a la normativa d’incompatibilitats d’alts
càrrecs i de personal al servei de la Generalitat per garantir que els gestors de la sanitat pública a Catalunya
no incorrin en cap dels supòsits d’incompatibilitat disposats per aquestes normes.»
Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

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

Del punt 3.2
«3.2. Fer públiques les retribucions vigents íntegres
anualment percebudes pels alts càrrecs del Departament de Salut i de tots els directius del sector públic
sanitari, des de l’any 2010 a l’any 2014 inclusius, fent
constar les quantitats que corresponen a retribucions
fixes, retribucions variables (per objectius o per qualsevol altre concepte) i en concepte de dietes.»
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.15.

101780 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 100667)

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari
(tram. 302-00235/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

2.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, així com també
l’import econòmic total assignat a cada centre.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 3

Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Reg. 100667, 101762, 101766 i 101774,

Al punt 2.c

Del punt 2.4

5

Esmenes presentades

A la Mesa del Parlament

De refosa dels punts 2, 2.1. i 2.2.

4

Núm. 482

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

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 4
4. Encarregar a la comissió tècnica de la central de balanços que faci els informes economico financers dels
centres d’atenció especialitzada, salut mental i sociosanitaris 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 personal, ratios, jornades i altres condicions de treball.
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1

Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

D’un nou punt 6.c bis
Limitar normativament la quantia de les retribucions
variables, les quals no podran ser percebudes pels directius del sector fins que els treballadors del seus centres no recuperin íntegrament les seves retribucions i
condicions de treball.

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 12
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, prenent les mesures
adients per tal de que, en conseqüència, aquesta optimització sigui efectiva.

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Al punt 13
13. Revisar i fer un seguiment i avaluació de totes les
aliances estratègiques entre centres que presten serveis 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, prenent les mesures adients per tal de garantir l’acompliment de la normativa bàsica sobre contractació de serveis públics.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2015
Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101762)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i
contractació en el sistema sanitari (tram. 302-00235/10).
3.15.

Núm. 482

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

A l’apartat 5
«5. Entregar a la Comissió de salut del Parlament de
Catalunya un informe amb les conclusions de la inspecció duta les inspeccions dutes a terme per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària a
l’Hospital Sagrat Cor i a l’Hospital Sant Rafael respecte la prestació de servei dels serveis de rehabilitació i logopèdia. En aquest informe hi haurà de constar,
també, de quina forma s’està prestant el servei, si existeixen aliances estratègiques o s’hi s’ha incorregut en
alguna subcontractació, així com, les sancions imposades, si n’hi ha.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5.a
«5.a. Fer una inspecció i un informe per a garantir que
no hi ha casos de subcontractació ni d’altres pràctiques que hagin contravingut la Llei de contractes del
Sector Públic en cap hospital del SISCAT en el cas de
serveis adjudicats pel CatSalut i lliurar les conclusions
d’aquest informe, a la Comissió de Salut del Parlament
de Catalunya, dins d’aquest període de sessions.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5.b
«5.b. En el supòsit que es detecti algun cas d’irregularitat en la prestació dels serveis adjudicats des del
CatSalut, aplicar d’immediat les previsions sancionadores establertes per la legislació de contractació pública, especialment quant a la prohibició de l’empresa
infractora de seguir contractant amb el sector públic.»

4

Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5.c
«5.c. Lliurar a la Comissió de Salut del Parlament de
Catalunya un informe respecte a tot el procés seguit
en el cas del concurs públic dels serveis de rehabilitació i logopèdia que va ser convocat el juny del 2012 i
les sospites que s’han publicat respecte possibles filtracions cap a empreses interessades, d’algunes novetats
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que incloïa el plec de prescripcions tècniques, abans
que el concurs fos convocat formalment.»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 11 bis
«11 bis. En el cas que algun dels sous hagi superat el
topall fixat per la llei 2/2014 de no sobrepassar el sou
del conseller, fer retornar allò cobrat per damunt d’aquest topall.»

6

Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 11 ter
«11 ter. Prendre les mesures adients per a garantir que
aquest any 2015 cap sou en cap de les entitats públiques, consorcis i altres entitats que depenen del Departament de Salut o del Servei Català de la Salut superarà el topall del sou del conseller.»

7

Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 12 bis

Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 101766 i 101774)

Reg. 101766
A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari (tram. 30200235/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

En el punt 2, substituir «amb responsabilitat i» per «de».

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

«3 bis. Presentar al Parlament un estudi sobre aquelles entitats que presten qualsevol tipus de servei de
salut finançat amb recursos públics, independentment
de la forma de contractació o prestació del servei, en
les que la Generalitat no hi participa o ho fa directament o indirecta de manera minoritària, i on s’identifiquin aquelles en que l’origen de més del 80% dels
seus ingressos són diners públics. L’estudi haurà d’incloure també la descripció de la fiscalització que es fa
d’aquests recursos públics, els seus resultats, i possibles mesures per millorar-la.»

3

D’un nou apartat 14
«14. Instar el govern a fer un procés d’avaluació del
projecte CIMS pel que fa a la unificació i fusió de serveis dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, després de dos anys de funcionament.
Aquesta avaluació hauria d’incloure una fase prèvia
d’informació, una fase de participació i una fase de decisió sobre la continuïtat o no del projecte. En aquest
procés, el govern tindrà en compte tots els equips de
professionals i directius implicats, els representats dels

3.15.

treballadors i treballadores i el col·lectiu d’usuaris del
sistema sanitari gironí.»

Addició d’un nou punt a continuació del punt 3

«12 bis. Un cop realitzat l’estudi descrit al punt anterior, totes les entitats sanitàries de responsabilitat pública elaboraran una Relació del Llocs de Treball (RLT)
amb les dotacions de personal necessàries per a complir amb les seves funcions Aquestes RLTs acompanyaran com annex el Pressupost de la Generalitat de 2016
per a la seva aprovació.»

8

Núm. 482

Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP Socialista

Modificació del punt 6 amb el text resultant:
«6. Regular per decret, en un termini de tres mesos,
tal i com estableix la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, els criteris retributius del personal del sector

públic de salut, incloent els alts càrrecs i personal directiu del sector públic, tot tenint en compte les especificats directives de l’àmbit de la salut i les especials
característiques de l’àmbit sanitari; sens perjudici del
que es va establir a la Llei 2/2014 de 27 de gener, de
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mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest decret ha de tenir en compte el següent:»

4

Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a continuació del punt 6
«6 bis. Impulsar, a partir dels criteris establerts en el
punt anterior, recomanacions per a l’establiment de
criteris retributius per al sector concertat de salut.»

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

«6 ter. Atès que el personal del sector públic de salut
amb funcions d’investigació va restar exclòs de l’àmbit
d’aplicació de les disposicions establertes a la disposició addicional 21 de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, regular per decret tal i com determina aquesta llei, en un termini de tres mesos, el règim retributiu
d’aquest personal tot clarificant els ingressos complementaris, incentius i salaris per docència i recerca.»

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre transparència i contractació en el sistema sanitari (tram. 30200235/10).

8

Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

«Garantir els recursos econòmics suficients per tal que
tots els treballadors del sector salut de finançament
públic, inclòs el sector concertat, cobrin la catorzena
paga o la part proporcional equivalent deduïda del seu
salari.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

A la Mesa del Parlament

«6 quater. Adaptar en el termini de tres mesos tots els
contractes i les vinculacions que s’oposin als decrets
esmentats als punts anteriors, a partir de la publicació
d’aquests i assegurar que en cap cas aquestes adaptacions no poden implicar un increment de les retribucions amb relació a l’esmentada situació.»
Esmena núm. 7
D’addició
GP Socialista

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 les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre transparència i contractació en
el sistema sanitari (tram. 302-00235/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1

Addició d’un nou punt al final del text
«14. Impulsar un acord marc que contempli les condicions retributives i d’exercici de la professió per a tot el
sector de la salut.»
Palau del Parlament, 19 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

A la Mesa del Parlament

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101780)

Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt a continuació del punt 6

7

Reg. 101774

D’un nou punt

Addició d’un nou punt a continuació del punt 6

6

Núm. 482

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

«1. Donar compliment a totes les resolucions aprovades
sobre transparència en la contractació al sector sanitari, per tal que siguin efectives al més aviat possible.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De refosa dels punts 2 i 3
«2. Publicar de forma progressiva al web del CatSalut
la informació de tots els contractes i convenis subscrits
entre els organismes dependents del Departament de
Salut i les empreses proveïdores i prestatàries de serveis sanitaris corresponents als exercicis 2013 i 2014.»

3.15.
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de les reunions, la informació cap als treballadors, retiment de comptes, etc.).»

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

7

Del punt 4
«4. Continuar encarregant a la comissió tècnica de la
central de balanços que faci els informes economicofinancers dels centres d’atenció especialitzada, salut
mental i sociosanitaris 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 despeses i ràtios de personal.»

4

Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

«6. D’acord amb l’elaboració d’un estudi previ sobre
les entitats i les retribucions del seu personal, inclòs el
d’investigació i directiu, regular per decret els criteris
retributius del personal del sector públic de salut amb
funcions d’investigació 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 sector públic. Tenint en compte el següent:
a. Una escala en funció del pressupost i el número de
treballadors de l’entitat, entre d’altres, on desenvolupen dites funcions.
b. L’establiment de criteris d’avaluació de directius, així com la publicació d’aquests resultats al Portal de la
Transparència, sempre i quan no es vulneri els drets fonamentals del directiu.
c. L’establiment d’una diferència màxima de 1 a 7 entre
la retribució fixa més baixa i la més alta dins una mateixa entitat.»

Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 12
«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.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic
Tram. 302-00236/10

Reg. 101753, 101770, 101778, 101784 / Admissió
a tràmit: Presidència del Parlament, 21.01.2015

«7. Donar compliment amb la màxima celeritat 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.»
Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9
«9. Publicar, per a totes les entitats públiques que depenen del Departament, quina és la seva política d’assistència en òrgans de govern (número de reunions, import de les dietes –si n’hi ha–, publicitat de les actes
3.15.

«11. Entregar al Parlament de Catalunya un informe
que compari tots els sous dels alts càrrecs en el període 2010-2015, amb l’import efectivament percebut
per cada any, de totes les entitats públiques, consorcis
i altres entitats que depenen del Departament de Salut
o del Servei Català de la Salut, que aclareixin les informacions sortides a premsa referides als sous dels
directius de salut.»

Esmenes presentades

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

6

Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

8

Del punt 6

5

Núm. 482

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101753)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el canvi
climàtic (tram. 302-00236/10).
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Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 4
4. Aprovar durant l’any 2015 la Llei catalana de la biodiversitat i el patrimoni natural, per tal de definir l’estratègia nacional per a la protecció de la biodiversitat
i del patrimoni natural promovent una gestió integral i
d’equilibri territorial.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4 bis
4 bis. Complir els punts b) c) g) h) i) k) l) n) o) s) de la
Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural aprovada el 27 de febrer de 2014.

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4 ter
4 ter. Actualitzar els terminis de compliment al exercici parlamentari 2015 atès l’incompliment dels terminis
dels punts p) i t) aprovats de la Moció 83/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de conservació
i gestió del medi natural aprovada el 27 de febrer de
2014 i què diuen:
p) Aprovar, durant el 2014, el Pla especial del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
t) Presentar, durant el 2014, la memòria preliminar de
la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.

4

Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 9
9. Complir els punts aprovats a la Moció 72/X del Parlament de Catalunya, sobre la qualitat de l’aire, aprovada el 23 de gener de 2014 concretament els següents:
a) Actualitzar, durant el primer semestre del 2014, les
dades de l’inventari d’emissions i dels mapes d’immissions atmosfèriques que consten en la diagnosi del Pla
amb les avaluacions existents, incorporant-hi les estadístiques de consum energètic i de mobilitat per a assolir més transversalitat de l’estratègia.
3.15.

Núm. 482

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire horitzó 2015 mesures efectives i de compliment
obligat per a la reducció progressiva del trànsit de vehicles privats, incloent-hi l’estimació sobre la millora prevista i el termini per a aconseguir-la, atès que
aquest és un dels requisits mínims per a un pla de millora elaborat d’acord amb l’annex V de la Directiva
2008/50/CE. En concret, pel que fa a mobilitat, el Parlament insta el Govern a:
a) Incloure-hi mesures que incorporin sistemes intel·
ligents en zones urbanes o metropolitanes, que bonifiquin econòmicament i amb ocupació d’espai els
sistemes més nets i que penalitzin els mètodes més contaminants.
b) Avançar en la planificació de la delimitació de zones
d’emissió baixa a escala supramunicipal.
c) Habilitar zones d’aparcament gratuït a la perifèria
vinculades als títols de transport públic.
d) Incloure en la planificació urbanística les escoles,
els centres geriàtrics i de salut i altres instal·lacions
sensibles d’aquestes zones.
e) Mantenir la cooperació educativa amb les associacions d’ens locals per a facilitar i promoure, per mitjà dels
plans educatius d’entorn, les rutes escolars segures.
f) Introduir incentius per a la renovació, l’aplicació de
millores tecnològiques i l’ús de vehicles elèctrics en el
transport públic, en els vehicles de recollida d’escombraries, en la neteja viària i en el transport de mercaderies.
g) Redistribuir els espais urbans a favor dels ciclistes
i els vianants, situant progressivament els carrils bici fora de les voreres, sempre que sigui possible, i posant-los als carrils existents.
h) Adoptar mesures que facilitin la intermodalitat, especialment la combinació entre el transport públic i la
bicicleta, i instal·lar aparcaments per a bicicletes.
i) Continuar desenvolupant l’actual sistema de control
del trànsit i integrar a la gestió del trànsit per a millorar la mobilitat la gestió de l’optimació de la qualitat de l’aire, relacionant amb el sistema de control del
trànsit els sistemes de monitoratge i pronòstic de qualitat de l’aire, de manera que generin escenaris de control del trànsit objectius.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar i incentivar el millorament i l’ús del transport públic urbà i interurbà a les zones que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat de l’aire
horitzó 2015, incloent-hi les mesures següents:
a) La gestió eficient dels semàfors amb prioritat, la creació de nous serveis perimetrals i la creació de carrils
bus i de trams d’avançament per a autobusos als ac-
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cessos a les ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i a altres zones amb congestió.
b) El millorament de la freqüència de pas de les línies del metro i del Metro del Vallès i el Metro del Baix
Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, entre d’altres, d’acord amb el que estableixen els plans més específics d’aquests àmbits, com el
Pla director de mobilitat 2008-2012.
c) L’impuls del Pla estratègic de la bicicleta, en la línia
del Pla director d’infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020.
d) La potenciació de les infraestructures de carril bus
i de trams d’avançament per a autobusos als accessos
a les ciutats.
e) L’execució d’infraestructures per a afavorir el transvasament modal cap al transport públic.
f) La implantació del nou sistema tarifari T-Mobilitat,
que ha de comportar un canvi en la concepció del tractament dels usuaris dels serveis de transport públic,
amb una simplificació i modulació de les tarifes que
també inclogui la variable ambiental de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar de manera obligatòria en les empreses públiques de més de cent treballadors i en les privades
de més de dos-cents treballadors, i també en els polígons industrials situats dins de les zones que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat
de l’aire horitzó 2015, l’elaboració de plans de desplaçament i de mobilitat d’empresa, amb la tutela de la
Generalitat i la participació dels agents socials i els
municipis, d’acord amb la Llei 9/2003, del 13 de juny,
de la mobilitat.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar obligatòriament i de manera progressiva plans de mobilitat sostenible per a tots els edificis de l’Administració pública, a partir d’un volum de
dues-centes persones entre treballadors i usuaris, que
estiguin situats en els quaranta municipis que són objecte d’actuació del Pla per a la millora de la qualitat
de l’aire horitzó 2015, tal com s’ha fet a l’Edifici de la
Generalitat de Girona (Santa Caterina), d’acord amb
la Llei 9/2003.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’eficiència del Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire horitzó 2015 en:
a) Les estratègies de comunicació efectives cap a la població.
b) Les mesures de mitigació que siguin aplicades als
centres escolars, geriàtrics, hospitals i altres equipaments sensibles.

Núm. 482

d) L’adopció de mesures temporals de restricció dels
vehicles en les zones afectades en funció dels llindars
de contaminació superats.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
complir rigorosament les mesures eficaces per a reduir les emissions procedents de la indústria, adaptant
al més aviat possible l’aplicació de la directiva estatal
d’emissions industrials i els plans de vigilància integrals a les activitats potencialment contaminants de la
zona de protecció especial.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar reclamant al Govern de l’Estat que acceleri
l’aplicació de les mesures del Pla aire, especialment
les que són competència de l’Estat i poden incidir de
manera més substancial en la millora de la qualitat de
l’aire a Catalunya, com les modificacions legislatives
necessàries perquè els ajuntaments puguin aplicar criteris de contaminació ambiental en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5

Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11
11. Que es tramitin amb urgència les eines legals necessàries per a fer efectiva la conservació de la natura,
i especialment:
A) Llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.
B) Estratègia catalana de conservació de la biodiversitat.
C) Pla territorial sectorial dels connectors ecològics.
D) Catàleg de fauna amenaçada.
E) Catàleg d’espècies exòtiques invasores.
F) Plans d’ordenació dels recursos forestals.
G) Llei de pesca.
H) Que es reagrupin les polítiques de biodiversitat i
d’espais naturals protegits amb la resta de competències ambientals, i que tinguin capacitat d’incidir en la
resta de polítiques sectorials del Govern.
I) Que es completi la xarxa d’espais naturals protegits,
especialment a l’àmbit marí, d’acord amb les administracions que s’escaigui.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

c) La necessitat d’establir convenis i protocols amb les
indústries incloses en el Pla.

3.15.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101770)

2

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic
(tram. 302-00236/10).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC
Diputat del GP d’ERC
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101778)

«5. Impulsar a Catalunya, en coordinació amb el Govern de l’Estat, la transició energètica que ens col·loqui
en els objectius del full de ruta UE 2050 em els terminis fixats, imprescindible per a garantir la competitivitat 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.»

3

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre el canvi climàtic (tram.
302-00236/10).
Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7
«7. Presentar en el termini de 6 mesos un pla de mesures d’eficiència energètica que inclogui sectors de
la generació del transport i la distribució d’energia, 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 energètica 2012/27/UE.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el canvi climàtic (tram. 30200236/10).

1

Del punt 2
«2. Executar l’Estratègia catalana d’adaptació al Canvi Climàtic, integrant les polítiques d’adaptació dins
de les polítiques públiques existents, a fi de garantir la
coherència i reflectir el caràcter transversal de l’adaptació, identificant els sectors econòmics que són més
sensibles a les evolucions del clima i també les oportunitats potencials.»

3.15.

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 101784)

A la Mesa del Parlament

1

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

Del punt 5
Establir i desenvolupar les bases, la reglamentació, la
planificació i el desplegament del sistema energètic català que ens col·loqui en els objectius del full de ruta
UE 2050 en els terminis fixats, imprescindible per a
garantir la competitivitat 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.

Núm. 482

Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 1
«1. Presentar durant l’any 2015 una Llei de canvi climàtic, en coordinació amb les polítiques ambientals
del Govern d’Espanya, que permeti obtenir objectius
a curt, [...].»
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Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

2

Núm. 482

Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat 2

Modificació del punt 3

«2. Elaborar un Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic, en el marc del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC), a fi de garantir la [...].»

«3) Modificar la composició de la Constituir una Comissió de seguiment 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.»

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou apartat 11
«11. Impulsar, en el termini de sis mesos, un paquet de
mesures per afavorir la protecció dels boscos, així com
la reforestació de les zones desforestades, tenint en
compte que els boscos a Catalunya representen aproximadament un terç de la superfície total del territori.»
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Josep Enric Millo i Rocher
Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN
World
Tram. 302-00237/10

Esmenes presentades
Reg. 101771, 101783, 101785 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101771)

3

Addició al final del punt 4
«4. [...] a través d’un programa de previsió ciutadana
en els termes previstos en l’article 105 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006.»
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101783)

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 les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN
World (tram. 302-00237/10).

1

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN World (tram. 302-00237/10).

Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 1
«1) Derogar la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, atès que han canviat
substancialment les condicions que la van impulsar.»

2

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Addició al final del punt 2

Del punt 3

«2) [...], així com els informes de viabilitat economicojurídica de l’opció de compra acordada.»

«3) Modificar la composició de la Comissió de seguiment del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vilaseca i Salou per tal d’in-

3.15.
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corporar representants dels grups parlamentaris, dels
agents socials, de la URV i dels sindicats.»

3

Esmenes presentades
Reg. 101782 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 21.01.2015

«4) Iniciar un debat rigorós amb tots els agents del territori, 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 desenvolupament turístic més sostenible i amb més valor afegit que la construcció de segones residències.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 101785)

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre el seu paper en el projecte BCN
World (tram. 302-00237/10).
Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 3
«3) Modificar la composició de la Comissió de seguiment 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 econòmics i socials, i de la URV i dels sindicats.»
Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

3.15.

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 les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram.
302-00238/10).

1

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

«1.i) Comparèixer davant el Parlament per donar
compte i informar dels viatges i desplaçament a l’exterior que realitzen els consellers i els alts càrrecs de la
Generalitat per tal d’exposar els objectius inicials i els
resultats obtinguts.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes presentades
Reg. 100666, 101755, 101765, 101768,
101777 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 100666)

A la Mesa del Parlament

«4) Iniciar sessions informatives amb tots els agents
del territori, sobre l’ús i l’ordenació [...].»

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101782)

Del punt 1.i

A la Mesa del Parlament

2

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

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

1

Núm. 482

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les polítiques de salut (tram. 302-00239/10).
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6

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’article 1
1.1. 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, en lloc de preocupar-se de garantir la qualitat de l’assistència i la seguretat dels ciutadans, per considerar-ho un total despropòsit.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

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 necessitat que el Govern cerqui una solució definitiva
que garanteixi la dispensació, el llocs de treball i la
continuïtat de les oficines de farmàcies i la indemnitat
econòmica i financera dels titulars.

a) Encarregar al Consell Assessor per a la sostenibilitat i el progrés del sistema sanitari informes i estudis dels problemes reals de la sanitat pública catalana
(llistes d’espera, impagaments a proveïdors, situació
dels professionals sanitaris, manca d’equipaments i
serveis, etc.) per tal de formular-ne solucions i garantir
la qualitat assistencial del nostre sistema sanitari.
Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

7

Esmena núm. 7
De modificació
GP de Ciutadans

3.f Millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions
sanitàries a tots els ciutadans de Catalunya. Les persones en situació administrativa irregular tindran una
atenció assistencial que, a criteri estrictament facultatiu, es consideri indispensable per no posar en risc
la seva vida, la seva integritat o la salut pública, sense perjudici d’exigir el rescabalament de les despeses
generades al seu país d’origen o al propi beneficiari,
quan aquest disposi de suficiència de recursos.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2015

Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans

c) Deixar sense efecte l’increment retributiu dels alts
càrrecs de la sanitat pública Catalana i procedir al rescabalament immediat de les retribucions indegudament percebudes.

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Marta Ribas Frías,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 302-00239/10).
Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3.h
3.h) El Parlament de Catalunya reprova la gestió del
conseller Boi Ruiz al capdavant del Departament de
Salut per haver estat rebutjant, durant els darrers dos
anys, les peticions d’obertura les 24h del dia durant tot
l’any dels servei d’hemodinàmica a Tarragona, Lleida
i Girona i d’anunciar ara una futura obertura forçat
pels darrers esdeveniments.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

3.15.

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101755)

1

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

5

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,
que inclogui també els interessos moratoris generats
per l’incompliment.

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

4

Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans

Del punt 3.f, que resta redactat de la següent manera

Al punt 2

3

Núm. 482
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 101765)

1

A la Mesa del Parlament
Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 302-00239/10).

1

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3.g) Estendre l’horari del servei d’hemodinàmica de
12h fins a 24h al dia durant els 365 dies de l’any de
Tarragona, Lleida i Girona, d’acord amb el que considerin tècnicament els serveis de cardiologia dels diferents centres responsables: Joan XXIII, Arnau de Vilanova i Trueta respectivament. Establir la data concreta
d’obertura al més aviat possible, sense que aquesta sigui més tard de Febrer 2015.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Afegir a l’epígraf c del punt 3 el text següent:
«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
c) Garantir que totes les retribucions fixes i variables
dels alts càrrecs i personal directiu del sector públic
s’han ajustat a les reglamentacions establertes a les
lleis 1/2014 el 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 i 2/2014 del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic i si fos el cas, deixar sense efecte increments retributius percebuts indegudament per alts
càrrecs de la sanitat pública catalana.»

2

Núm. 482

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101777)

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 les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram.
302-00239/10).

1

Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Substituir el punt 1 pel text següent:

Del punt 3.g

«1. El Parlament de Catalunya constata que l’encàrrec
fet pel president de la Generalitat al Consell Assessor
per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari
és totalment inadequat i enganyós, en obviar deliberadament el marc legal vigent.»

«3.g. D’acord amb les previsions del Departament de
Salut en base als resultats de l’avaluació dels serveis
d’hemodinàmica de Catalunya, posar en funcionament al més aviat possible i durant les 24 hores del dia
el servei d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona, i fer extensiva l’ampliació horària d’aquest
servei a les regions sanitàries de Lleida i Girona.»

Palau del Parlament, 19 de gener de 2015
Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101768)

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch,
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·
lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram.
302-00239/10).

3.15.
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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)

3

Tram. 302-00240/10

Reg. 101761, 101772, 101779 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 21.01.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
101761)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Sara Vilà Galan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).
Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 2 bis

13) Constituir un grup de treball en el si de la Comissió d’Afers Exteriors Comissió d’Acció Exterior, Unió
Europea i Cooperació sobre l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’anomenada
Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
(TTPI), el tractat de lliure comerç de la UE amb can ad
à (CETA) i l’Acord sobre el Comerç de Serveis (TISA),
perquè en el termini màxim de sis mesos presenti un
informe que valori aquest acord i la seva repercussió.

4

Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un punt 15 bis
15 bis) Encomanar un informe sobre l’impacte del
TTIP, el CETA i el TISA a les diferents universitats públiques catalanes, garantint així la màxima neutralitat, que complementi la tasca del grup de treball parlamentari de la Comissió d’Acció Exterior i que sigui
tingut en compte en l’informe final del mateix.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015

2 bis) Dur a terme un procés participatiu que impliqui entitats nacionals i territorials de naturalesa diversa (pimes, entitats ecologistes, sindicats, serveis públics etc.) en els propers sis mesos, d’acord amb la Llei
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i altres formes de participació ciutadana, per informar i recollir l’opinió del poble de Catalunya respecte a les negociacions actuals de l’Associació
Transatlàntica per al Comerç i la Inversió.

2

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 13

Esmenes presentades

1

Núm. 482

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 12
12) Que no es negociï ni ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució de
controvèrsies (ISDS o Inversor State Dispute Settlement) entre inversors [...] o sobre la protecció dels consumidors.

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Sara Vilà Galan
Diputada GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 101772)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés portaveu i Jordi Solé i Ferrando diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les
següents esmenes a la 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).

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1
«1. Mostrar el rebuig a com s’està duent a terme el procés de negociació dels projectes TTIP, CECA i TISA.»

3.15.
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Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 2
«2. Sotmetre a referèndum, abans de la seva ratificació, aquelles propostes d’acords comercials entre la
UE i altres estats o grups d’estats que tinguin major
impacte sobre el comerç, el teixit industrial i empresarial, els sistemes de protecció social, els serveis públics, la regulació ambiental i laboral o la protecció de
la diversitat cultural.»

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 5
«5. Vetllar perquè les corporacions financeres i empresarials de caràcter multinacional no tinguin cap dret
privilegiat a través de clàusules de protecció de les inversions i tribunals de litigi i que siguin comprovades
i modificades, en conseqüència, aquesta tipologia de
clàusules contingudes en tractats bilaterals i en tractats de la UE.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Dels punts 6 a 11
«6. Vetllar perquè les normes europees, les estatals i
les autonòmiques de protecció als pacients en el camp
de la sanitat, al medi ambient, als drets de les treballadores i treballadors així com la protecció als consumidors siguin considerades i desenvolupades i que no
es produeixi cap empitjorament qualitatiu ni quantitatiu (via devaluació salarial) a través de l’equiparació
de mètodes, estàndards i normes en els tractats internacionals. En aquest sentit, instar el govern espanyol
a posar un pla urgent de protecció social que millori
qualitativament:
6.1. Els drets de les treballadores i treballadors tot derogant la Reforma Laboral.
6.2. De reversió qualsevol privatització sobre els serveis socials, educatius, sanitaris i sociosanitaris.
6.3. El sistema de pensions, així com totes les prestacions passives per assegurar una vida digna a les perceptores i perceptors.
7. Vetllar perquè siguin ratificades de forma legalment
vinculant, 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 aplicació
del dret, així com de sancions, quan s’escaigui.

3.15.

Núm. 482

8. Vetllar perquè quedin excloses de les negociacions
aquelles parts que no ratifiquin, apliquin i facin complir els drets humans i les Normes Fonamentals de
Treball de la OIT.
9. Vetllar perquè siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap Tractat d’Inversió ni de
transacció mercantil els serveis educatius, els serveis
de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, de cultura, subministraments d’aigua i energies).
10. Vetllar perquè siguin garantides la protecció de la
diversitat cultural i la pluralitat dels serveis audiovisuals a la Unió Europea.
11. Vetllar perquè s’imposi una regulació dels serveis
financers que permeti salvaguardar la ciutadania de
qualsevol contribució a qualsevol banc per via directa mitjançant un rescat o indirecta mitjançat qualsevol
tracte de favor.»

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 16
«16. Mostrar el seu rebuig al TTIP, el CETA i el TISA
tal i com s’estan negociant actualment, sense les necessàries garanties de transparència, accés a la informació i participació dels ciutadans i ciutadanes de la
Unió Europea.»

6

Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 17
«17. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a
favor de retirar el mandat negociador a la Comissió
de la UE sobre el TTIP si no s’activen immediatament
els mecanismes de transparència, control democràtic
i informació necessaris en relació a les negociacions
en marxa.»

7

Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 18
«18. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a
favor de retirar el mandat negociador a la Comissió
de la UE sobre el CETA si no s’activen immediatament
els mecanismes de transparència, control democràtic
i informació necessaris en relació a les negociacions
en marxa.»
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Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 19
«19. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a
favor de retirar el mandat negociador a la Comissió
de la UE sobre el TISA si no s’activen immediatament
els mecanismes de transparència, control democràtic
i informació necessaris en relació a les negociacions
en marxa.»

9

Esmena núm. 9
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 21

Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
«Defensar la inclusió dels aspectes relacionats amb
la mobilitat de les persones treballadores i estudiants
dins l’acord, així com el reconeixement mutu de titulacions.»

11

Esmena núm. 11
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt
«Instar la Comissió Europea a crear Fons específics
per als col·lectius que puguin resultar més perjudicats
pels acords comercials, com ara el Fons Globalització,
així com mesures de seguiment i control dels acords
durant els seus primers 10 anys de vigència.»
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP ERC

següents esmenes a la 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).

1

Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

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

2

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«21. Sotmetre a referèndum, abans de la seva ratificació, aquelles propostes d’acords comercials entre la
UE i altres estats o grups d’estats que tinguin major
impacte sobre el comerç, el teixit industrial i empresarial, els sistemes de protecció social, els serveis públics, la regulació ambiental i laboral o la protecció de
la diversitat cultural.»

10

Núm. 482

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

3

Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 4
«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 transparència en les negociacions de l’Acord, per tal de garantir un debat informat a tots els Parlaments de tots
els Estats membres, així com en la societat, havent de
publicar tots els documents als quals s’hagi tingut accés així com qualsevol informació relativa a reunions,
documents, etc. en clara salvaguarda de l’interès general.»

4

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

Jordi Solé i Ferrando
Diputat del GP ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 101779)

«5. Defensar que els acords adoptats vetllin perquè la
ciutadania i les petites i mitjanes empreses no es vegin
perjudicades per tractes preferents a cap sector econòmic, especialment les multinacionals i els serveis financers.»

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 les

3.15.
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11

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Núm. 482

Esmena núm. 11
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

Del punt 10

«6. Defensar que els acords adoptats no posin en risc
els estàndards de qualitat dels ciutadans catalans en el
camp de la sanitat, el medi ambient, els drets laborals
o la protecció dels consumidors.»

«10. Sol·licitar a les institucions estatals i europees,
partícips de les negociacions, que garanteixin la protecció de la diversitat cultural i la pluralitat dels serveis audiovisuals a la Unió Europea.»

6

12

Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 12
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.1

Del punt 11

«6.1. Els drets de les treballadores i treballadors tot derogant la Reforma Laboral.»

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

7

Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

13

Del punt 6.2
«6.2. De reversió de qualsevol privatització sobre els
serveis socials, educatius, sanitaris i sociosanitaris.»

8

Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 6.3
«6.3. El sistema de pensions, així com totes les prestacions passives per assegurar una vida digna a les perceptores i perceptors.»

9

Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 12
«12. Que no es negociï ni ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució de
controvèrsies entre inversors i la Unió o els seus estats
membres que excloguin els procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició que pugui
comprometre els serveis socials, serveis públics i els
subministraments bàsics i/o ser utilitzada per impugnar, 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.»

14

De refosa dels punts 7 i 8
«7. Defensar que els acords adoptats respectin les disposicions internacionals sobre drets humans i les normes fonamentals de treball de l’OIT.»

10

Esmena núm. 10
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 9
«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 (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, de cultura,
subministraments d’aigua i energies).»

3.15.

Esmena núm. 13
De supressió
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 14
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 13
«13. El Parlament constituirà un grup de treball, en el
si de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, sobre l’acord comercial entre la UE i els EU,
l’anomenada Associació Transatlàntica per al Comerç
i la Inversió (TTPI), el tractat de lliure comerç de la
UE amb Canadà (CETA) i l’Acord sobre el Comerç
de Serveis (TISA), perquè en el termini màxim de sis
mesos presenti un informe que valori aquest acord i la
seva repercussió.»
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Esmena núm. 15
De supressió
GP de Convergència i Unió

20

Del punt 15
«15. Garantir que els treballs dels informes sobre les
negociacions es duguin a terme per part de l’administració de la generalitat, sense possibilitat d’externalitzar
els mateixos. Alhora vetllar perquè els treballs siguin
independents i participats per la ciutadania.»

16

Núm. 482

Esmena núm. 20
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 21
«21. Sotmetre a referèndum qualsevol proposta d’acord
comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, Canadà o qualsevol altre estat o grups d’Estats abans de la
seva ratificació.»
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015

Esmena núm. 16
De supressió
GP de Convergència i Unió

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Del punt 16
«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

Esmena núm. 17
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 17
«17. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a favor de retirar el mandat negociador a la Comissió de la
UE sobre el TTIP i a aturar immediatament les negociacions en marxa.»

18

Esmena núm. 18
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 18
«18. Posicionar-se en el marc del Consell Europeu a favor de suspendre les negociacions secretes avançades i
quasi idèntiques sobre el tractat de lliure comerç de la
UE amb Canadà (CETA).»

19

Esmena núm. 19
De supressió
GP de Convergència i Unió

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

3.15.
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Núm. 482

4.

INFORMACIÓ

Resolució sobre la suspensió de drets i deures d’un diputat

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Tram. 236-00001/10

Rebuig de la suspensió
Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

Resolució sobre la situació de compatibilitat
d’un diputat

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha estudiat el dictamen motivat de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 18.1 del Reglament, ha adoptat la següent

Tram. 234-00027/10

Adopció
Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

Resolució
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha estudiat el dictamen de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del
Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves
dades manifestades pel diputat Quim Arrufat Ibáñez
relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del
Parlament estableix la situació de compatibilitat del
diputat Quim Arrufat Ibáñez.

Atès que en la votació del dictamen motivat de la Comissió de l’Estatut dels Diputats no s’ha assolit la majoria absoluta requerida per l’article 18.1.a del Reglament del Parlament, el Ple del Parlament rebutja la
suspensió dels drets i deures parlamentaris del diputat
Daniel Fernández González.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

Declaració del Parlament de Catalunya de
condemna dels atemptats de París

Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
El secretari segon
Pere Calbó i Roca

La presidenta
Núria de Gispert i Català

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Tram. 401-00024/10

Lectura en el Ple
Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
Tram. 234-00028/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió
tinguda el 15 de gener de 2015, ha acordat d’establir el
dictamen següent:
Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pel diputat Jordi Ciuraneta Riu relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat del
diputat Jordi Ciuraneta Riu (tram. 234-00028/10).
Palau del Parlament, 15 de gener de 2015
El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou
Carmen de Rivera i Pla

4.40.

El Parlament de Catalunya rebutja els atemptats perpetrats a París els dies 7, 8 i 9 de gener de 2015 a la seu del
setmanari Charlie Hebdo i en un supermercat kosher, i
rebutja també tot atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i a la lliure expressió, religió o ideologia.
El Parlament de Catalunya s’oposa a qualsevol estratègia de fracturar la societat i de confrontar les persones per raons d’ètnia o religió, per això rebutja de ple
l’objectiu últim dels atacs comesos a París, així com
qualsevol atac contra símbols i persones innocents de
religió musulmana.
El Parlament de Catalunya considera irrenunciables
els valors democràtics de la llibertat d’expressió i de la
llibertat de pensament i de religió, però sobretot considera irrenunciables el dret a la vida i el valor de la convivència per sobre de les diferències, per aquest motiu
se solidaritza amb la societat francesa i amb tots els
països que pateixen de prop el terrorisme.
El Parlament de Catalunya vol expressar així la seva
solidaritat i la del poble de Catalunya amb les víctimes
d’aquests atemptats i amb llurs famílies i companys.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015
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Declaració del Parlament de Catalunya sobre el cas del 4F
Tram. 401-00025/10

Lectura en el Ple

Núm. 482

bles les formes de violència contra les dones i llurs
conseqüències i a expressar el rebuig i la condemna
absoluta a totes les expressions de violència masclista
i, concretament:
a) Reitera el rebuig absolut a qualsevol forma de violència.

Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

Davant els fets exposats en el documental Ciutat morta relatius al cas conegut com a 4F, segons els quals
en la persecució dels autors d’una agressió greu a un
agent de la Guàrdia Urbana la nit del 4 de febrer de
2006 van resultar detingudes, inculpades i empresonades unes persones que podrien ésser innocents, el
Parlament de Catalunya vol:
a) Manifestar la seva solidaritat amb l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que, de resultes de l’agressió,
pateix unes lesions que li han minvat molt greument
les facultats físiques i cognitives, i amb els seus fami
liars. Així mateix, vol manifestar també la seva solidaritat amb els familiars i les amigues de Patrícia Heras.
b) Traslladar a la Fiscalia la conveniència de revisar
totes les actuacions judicials derivades dels fets del 4F
si de resultes del que s’exposa en el documental Ciutat
morta es pot considerar que no hi va haver una investigació prou curosa, incloses les denúncies per delicte de
lesions que en aquell moment es van arxivar. Així mateix, el Parlament fa una crida a col·laborar en l’aportació de nova informació que pugui ajudar a la reobertura i l’aclariment del cas.
c) Traslladar a l’Ajuntament de Barcelona la conve
niència de fer les investigacions internes pertinents en
el Cos de la Guàrdia Urbana per tal de dirimir, si escau, les responsabilitats que corresponguin.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

b) Reitera el compromís en l’eradicació de qualsevol
forma de violència contra les dones.
c) Mostra el rebuig per l’assassinat ahir d’una dona a
Terrassa, la primera víctima mortal per violència masclista a Catalunya el 2015, i expressa el condol més
sincer al seu fill i als seus familiars.
d) Manifesta el suport a totes les dones que pateixen
quotidianament les múltiples cares d’aquesta violència.
e) Fa una crida a la societat perquè s’impliqui fermament en la lluita contra la violència masclista no tolerant-la i denunciant-ne qualsevol de les múltiples manifestacions.
f) Es compromet a lamentar a l’inici de cada sessió
plenària, cada vegada que hi hagi una dona morta per
violència masclista, el nou cas ocorregut i el nombre
total de víctimes mortals, com a mesura per a avançar
en la sensibilització i la prevenció de la violència masclista a Catalunya.
g) Vetllar pel record i la memòria d’aquestes víctimes
de la manera que es consideri més adequada.
Palau del Parlament, 22 de gener de 2015

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Declaració del Parlament de Catalunya sobre la primera víctima mortal per violència
masclista a Catalunya el 2015

Composició de la Comissió d’Interior

Tram. 401-00026/10

Tram. 410-00005/10

Lectura en el Ple

Elecció de la vicepresidenta

Sessió 47, 22.01.2015, DSPC-P 93

La Moció 167/X del Parlament de Catalunya, sobre les
polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones, aprovada pel Parlament el 19 de desembre de 2014, determina, entre altres acords, que el Parlament ha de liderar la presa de mesures per a mostrar
el rebuig ferm i unitari a la violència masclista i per a
evitar la regressió dels drets socials de les dones.
En els vint-i-un dies que fa que ha començat l’any 2015,
ja hi ha la primera víctima mortal per violència masclista a Catalunya i la quarta a l’Estat espanyol. El Parlament de Catalunya reitera el compromís a fer visi-

4.45.05.

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 20 de
gener de 2015, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del
Reglament del Parlament, i a proposta del grup parlamentari de Convergència i Unió, ha elegit vicepresidenta la diputada Maria Senserrich i Guitart en substitució del diputat Xavier Cima Ruiz.
Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Josep Cosconera i Carabassa Celestino Corbacho i Chaves
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4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Núm. 482

un document adjunt, l’informe elaborat per la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.
Barcelona, 7 de gener de 2015
Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 783/X,
sobre els serveis de control i vigilància perimetral dels centres penitenciaris

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

Tram. 290-00701/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Control del compliment de la Resolució 785/X,
sobre l’aplicació de les taxes judicials

Reg. 100705 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

Tram. 290-00703/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal
de donar compliment a la Resolució 783/X, sobre els
serveis de control i vigilància perimetral dels centres
penitenciaris (tram. 290-00701/10), us trameto, en un
document adjunt, l’informe elaborat per la Direcció
General de Serveis Penitenciaris.
Barcelona, 13 de gener de 2015
Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 784/X,
sobre la formació i la dotació de personal en
els jutjats de violència sobre la dona

Reg. 100324 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 785/X, sobre l’aplicació de les taxes judicials (tram. 290-00703/10), us
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.
Barcelona, 7 de gener de 2015
Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Tram. 290-00702/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució

4.50.02.

Reg. 100323 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 83/X, sobre les polítiques de conservació i gestió del
medi natural

A la Mesa del Parlament

Tram. 390-00083/10

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 784/X, sobre la formació i la dotació de personal en els jutjats de violència sobre la dona (tram. 290-00702/10), us trameto, en

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 100322 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 20.01.2015

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 83/X, sobre les polítiques
4.50.01.
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de conservació i gestió del medi natural (tram. 39000083/10), us informo del següent:
Pel que fa al Pla especial del Parc Natural del CadíMoixeró, s’ha fet l’aprovació inicial i en aquest moments estem en fase de respondre les al·legacions
abans de procedir amb l’aprovació provisional del Pla.
Pel que fa a cercar una fórmula de finançament amb
recursos públics i privats que permeti una aplicació
òptima del Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge dels aiguamolls de l’Alt Empordà i que
garanteixi la continuïtat del Centre de Recuperació de
Fauna Salvatge, el Conveni signat entre el DAAM, Diputació de Girona i la Institució Altempordanesa per a
la defensa i estudi de la natura, va tenir lloc en data 27
de juny de 2014. L’objecte del conveni va ser regular la
col·laboració i assegurar l’existència d’un futur centre
de recuperació de fauna salvatge en l’àmbit territorial de les comarques gironines i potenciar el seu futur
funcionament.

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre
l’accés als nous medicaments contra l’hepatitis C
Tram. 354-00373/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, juntament amb una altra diputada del Grup Parlamentari
Socialista (reg. 100184).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 20.01.2015.

En el marc del conveni signat, ha seguit funcionant
l’actual centre de recuperació existent i s’està treballant en la nova reubicació del centre, i fer-ho amb el
màxim consens possible.
Entre les diverses propostes pel nou centre, la zona
més adient i òptima per la construcció del nou centre ha estat la d’aprofitar i donar un nou impuls a una
zona poc utilitzada pel Departament i que actualment
ocupa el Servei de Protecció dels Vegetals, així com
d’un terrenys annexos al Cortalet. Aquests espais serien posats a disposició del Centre i del Parc, per part
del DAAM.
S’han realitzat diverses reunions per definir el disseny
i les necessitats del nou centre amb una reunió final
amb data 20 d’agost de 2014, on es van definir requeriments, circulacions, etc.

Núm. 482

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre
les circumstàncies de la mort d’un pacient
a l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, el 25 de desembre de 2014
Tram. 354-00374/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Hortènsia Grau Juan, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 100186).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 20.01.2015.

Posteriorment s’han realitzat reunions amb el Servei de Protecció dels Vegetals, Ajuntament de Castelló d’Empúries i altres reunions internes i actualment
es disposa de l’avantprojecte consensuat dels plànols
del nou centre a l’espera de la redacció dels projectes executius per poder iniciar el permisos municipals
d’obres.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el
Codi infart, la seva evolució i els serveis d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 354-00375/10

Barcelona, 7 de gener de 2015
Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural

4.53.03.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Núria Segú Ferré, del
Grup Parlamentari Socialista (reg. 100211).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 20.01.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre
la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica
de l’Hospital Universitari Joan XXIII
Tram. 354-00376/10

Núm. 482

Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans,
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 98856).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Roca Mas, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg.
100652).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Michael
Meulbroek, president del Projecte dels Noms,
davant la Comissió de Salut perquè informi
sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-00949/10

Sol·licitud
4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Ferran Pujol,
director de BCN Checkpoint, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en
els homes que practiquen sexe amb homes
Tram. 356-00947/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans,
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 98856).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas
Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans,
Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt (reg. 98856).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença d’Agnès Pardell
i Veà, catedràtica de dret del treball i de la
seguretat social de la Universitat de Lleida,
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’aplicació de la garantia juvenil
Tram. 356-00950/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença del doctor Josep
Coll, en representació de la Fundació Lluita
contra la Sida, davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre el VIH en els homes que
practiquen sexe amb homes

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 98909).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques
de Joventut, 19.01.2015.

Tram. 356-00948/10

Sol·licitud

Presentació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Alba Vergés i
Bosch, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas
4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Malalts
d’Hepatitis davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’accés als nous medicaments contra l’hepatitis C

Núm. 482

Sol·licitud de compareixença del director
dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII

Tram. 356-00952/10

Tram. 356-00957/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una altra
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 100182).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Presentació: Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya (reg. 100653).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Digestologia davant la Comissió de Salut perquè
informi sobre l’accés als nous medicaments
contra l’hepatitis C

Sol·licitud de compareixença del director mèdic de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII

Tram. 356-00953/10

Sol·licitud

Tram. 356-00958/10

Presentació: Núria Segú Ferré, juntament amb una altra
diputada del Grup Parlamentari Socialista (reg. 100183).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud

Presentació: Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya (reg. 100654).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona davant la Comissió de Salut perquè
expliqui les circumstàncies de la mort d’un
pacient a l’Hospital Universitari Joan XXIII,
de Tarragona, el 25 de desembre de 2014

Sol·licitud de compareixença del responsable del servei de cardiologia de l’Hospital
Universitari Joan XXIII, de Tarragona, perquè
informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII

Tram. 356-00954/10

Sol·licitud

Tram. 356-00959/10

Presentació: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa (reg. 100187).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

4.53.05.

Sol·licitud

Presentació: Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya (reg. 100655).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.
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Núm. 482

Sol·licitud de compareixença del responsable del Sistema d’Emergències Mèdiques
davant la Comissió de Salut perquè informi de la mort d’un veí de Tarragona i sobre
l’efecte del tancament del servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII

Sol·licitud de compareixença de Julià Blanco, investigador del Laboratori IrsiCaixa, viròleg, pioner en la investigació de la immunologia del VIH, davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

Tram. 356-00960/10

Tram. 356-00964/10

Sol·licitud

Sol·licitud

Presentació: Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya (reg. 100656).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Josepa Rigau, doctora de la Clínica Omega Zeta i professora de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en immunologia que ha tractat
malalts amb la síndrome de sensibilització
central, davant la Comissió de Salut perquè
informi sobre les malalties englobades en la
síndrome de sensibilització central

Sol·licitud de compareixença de Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda especialitzat en temes de salut, davant la Comissió
de Salut perquè informi sobre les malalties
englobades en la síndrome de sensibilització central
Tram. 356-00965/10

Tram. 356-00962/10

Sol·licitud
Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené
i Mariné, afectat per la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

Sol·licitud

de compareixença de Pablo Arnold, doctor de Medical Madrazo, pioner en
el tractament de la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades
en la síndrome de sensibilització central

Tram. 356-00966/10

Sol·licitud

Tram. 356-00963/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

4.53.05.

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.
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Sol·licitud de compareixença de Robert Cabré, del Centre Equilibrium, químic, infermer
i formador de professionals sanitaris sobre
la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome
de sensibilització central

4.53.15.

Núm. 482

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Òscar Roca Safont, cap
de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació
dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat

Tram. 356-00967/10

Sol·licitud

Presentació: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 100710).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut,
20.01.2015.

Tram. 353-00977/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 51 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.
4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, cap d’estudis de ciència política i de
l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la
revocació dels drets i l’estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat

Sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre els fets que
van passar a Campdevànol (Ripollès) el 14
de gener de 2015

Tram. 353-00979/10

Tram. 355-00186/10

Substanciació

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 101731).

Compareixença feta en la sessió 51 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 20.01.2015.
Compareixença d’una representació de
l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català
davant la Comissió de Cultura i Llengua per
a informar sobre els objectius i les actuacions de l’entitat
Tram. 357-00537/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de
Cultura i Llengua, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 562.

4.53.10.

Informació

70

26 de gener de 2015

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 482

Compareixença de Laura Borràs, directora de
la Institució de les Lletres Catalanes, davant
la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre el Portal de les Lletres Catalanes

Compareixença de Jordi Oliveres, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Tram. 357-00715/10

Tram. 357-00925/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 18 de la Comissió de
Cultura i Llengua, tinguda el 11.12.2014, DSPC-C 562.

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 16.01.2015,
DSPC-C 578.

Compareixença de Carme Barrot i Roger
Heredia, representants del Banc d’ADN gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera i la
Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona, per a informar sobre les activitats del Banc

Compareixença de Siscu Baiges, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Tram. 357-00833/10

Tram. 357-00926/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 51 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el 15.01.2015, DSPC-C 575.

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 16.01.2015,
DSPC-C 578.

Compareixença de Carlos Jiménez Villarejo,
exfiscal anticorrupció de la Fiscalia de l’Estat, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Compareixença de Jaume Reixac Riba, periodista, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Tram. 357-00884/10

Tram. 357-00928/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 16.01.2015,
DSPC-C 578.

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 16.01.2015,
DSPC-C 578.

Compareixença de Félix Martínez, periodista, davant la Comissió d’Investigació sobre
el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de
Corrupció Política

Compareixença de Germà Bel, catedràtic
d’economia aplicada de la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair

Tram. 357-00924/10

Tram. 357-01045/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, tinguda el 16.01.2015,
DSPC-C 578.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el
16.01.2015, DSPC-C 577.
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Compareixença de Xavier Fageda, professor
de la Universitat de Barcelona i expert en infraestructures, transports i aviació, davant la
Comissió d’Investigació sobre la Fallida de
Spanair

Núm. 482

Compareixença d’una representació del
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC) davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària
Tram. 357-01057/10

Tram. 357-01047/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el
16.01.2015, DSPC-C 577.

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de la
Fundació Barcelona Comerç davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (Cat-Dis) davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

Tram. 357-01053/10

Tram. 357-01058/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar del
Retail (Comertia) davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

Compareixença d’una representació de
l’Associació Nacional de Grans Empreses
de Distribució (ANGED) davant la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària

Tram. 357-01055/10

Tram. 357-01059/10

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

Compareixença d’una representació de la
Cecot davant la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària

Compareixença d’Andrea Ferrando, de Productora Mèdia 3.14 i realitzadora del documental «El preu de volar», davant la Comissió d’Investigació sobre la Fallida de Spanair

Tram. 357-01056/10

Tram. 357-01121/10

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió
d’Estudi de la Reforma Horària, tinguda el 15.01.2015,
DSPC-C 574.

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió
d’Investigació sobre la Fallida de Spanair, tinguda el
16.01.2015, DSPC-C 577.
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4.90.

RÈGIM INTERIOR

Liquidació del pressupost del Parlament
corresponent al 2013

4.90.05.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Tram. 232-00004/10

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió 47, 21.01.2015, DSPC-P 92

Designació dels diputats interventors per al
període pressupostari del 2015
Tram. 231-00003/10

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2015, d’acord amb l’article 29.5 del Reglament,
acorda de proposar al Ple la designació de Joan Morell i Comas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, de Josep Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari
Socialista, com a diputats interventors per al període
pressupostari del 2015.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de gener de 2015, ha examinat la liquidació del pressupost
del Parlament corresponent al 2013 que ha presentat la
Mesa Ampliada i, d’acord amb l’apartat 3.h de l’article
29 del Reglament del Parlament, ha aprovat la dita liquidació.
Palau del Parlament, 21 de gener de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 20 de gener de 2015
El secretari primer
Pere Navarro i Morera

La presidenta
Núria de Gispert i Català

Parlament de Catalunya. Estat de despeses: Exercici 2013. 1r període liquidació 01.01.2013 a 31.07.2013
Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Disposicions

Obligacions
reconegudes

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

6.707.649,10
739.515,42
11.294.464,84
285.128,66
160.248,64
4.021.286,47
1.008.465,78
24.216.758,91

4.395.546,58
442.444,81
8.075.321,99
113.642,07
20.668,27
2.598.320,43
303.022,29
15.948.966,44

2.312.102,52
297.070,61
3.219.142,85
171.486,59
139.580,37
1.422.966,04
705.443,49
8.267.792,47

4.395.546,58
442.444,81
8.075.321,99
113.642,07
20.668,27
2.598.320,43
303.022,29
15.948.966,44

4.395.546,58
442.444,81
8.075.321,99
113.642,07
20.668,27
2.598.320,43
303.022,29
15.948.966,44

2

20
21
22
23
24
Resultat

693.447,15
947.054,56
4.398.415,49
3.596.043,81
519.828,74
10.154.789,75

374.945,56
497.325,86
2.228.131,11
3.445.984,87
475.145,26
7.021.532,66

318.501,59
449.728,70
2.170.284,38
150.058,94
44.683,48
3.133.257,09

374.945,56
497.325,86
2.228.131,11
3.445.984,87
475.145,26
7.021.532,66

232.778,87
384.041,61
1.565.427,06
3.445.984,87
212.869,83
5.841.102,24

4

48
Resultat

15.911.351,05
15.911.351,05

9.957.802,20
9.957.802,20

5.953.548,85
5.953.548,85

9.957.802,20
9.957.802,20

9.957.802,20
9.957.802,20

6

61
62
64
65
67
Resultat

845.942,99
31.035,99
1.000,00
13.500,00
35.885,37
927.364,35

775.808,88
13.654,31
1.990,84
11.729,74
7.975,05
811.158,82

70.134,11
17.381,68
-990,84
1.770,26
27.910,32
116.205,53

531.004,29
13.654,31
1.990,84
11.729,74
7.975,05
566.354,23

139.024,42
13.654,31
1.990,84
11.729,74
7.975,05
174.374,36

8

83
Resultat

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

51.220.264,06

33.739.460,12

17.480.803,94

33.494.655,53

31.922.245,24

Cap.

Article

1

Resultat
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Parlament de Catalunya. Estat de despeses: Exercici 2013. Liquidació 01.01.2013 a 31.12.2013
Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

6.785.435,74
707.265,42
12.783.574,70
137.398,66
56.613,64
3.875.436,47
445.202,28
24.790.926,91

6.785.435,74
707.261,22
12.783.566,29
137.398,64
56.609,37
3.875.433,02
445.198,69
24.790.902,97

0,00
4,20
8,41
0,02
4,27
3,45
3,59
23,94

6.785.435,74
707.261,22
12.783.566,29
137.398,64
56.609,37
3.875.433,02
445.198,69
24.790.902,97

6.785.435,74
707.261,22
12.783.566,29
137.398,64
56.609,37
3.875.433,02
445.198,69
24.790.902,97

2

20
21
22
23
24
Resultat

448.447,15
908.054,56
4.029.415,49
4.812.555,81
559.828,74
10.758.301,75

409.730,71
871.199,33
3.472.503,31
4.812.540,47
440.595,60
10.006.569,42

38.716,44
36.855,23
556.912,18
15,34
119.233,14
751.732,33

409.730,71
871.199,33
3.472.503,31
4.812.540,47
440.595,60
10.006.569,42

399.295,34
868.917,67
3.384.841,92
4.812.540,47
440.595,60
9.906.191,00

4

48
Resultat
61
62
64
65
67
Resultat
83
Resultat

15.911.351,05
15.911.351,05
823.893,99
31.035,99
15.249,00
35.000,00
22.185,37
927.364,35
10.000,00
10.000,00

15.742.801,20
15.742.801,20
761.416,27
27.883,20
15.239,50
19.683,14
18.111,57
842.333,68
10.000,00
10.000,00

168.549,85
168.549,85
62.477,72
3.152,79
9,50
15.316,86
4.073,80
85.030,67
0,00
0,00

15.742.801,20
15.742.801,20
761.416,27
27.883,20
15.239,50
19.683,14
18.111,57
842.333,68
10.000,00
10.000,00

15.742.801,20
15.742.801,20
743.632,41
27.883,20
15.239,50
19.683,14
18.111,57
824.549,82
10.000,00
10.000,00

52.397.944,06

51.392.607,27

1.005.336,79

51.392.607,27

51.274.444,99

Cap.

Article

1

6

8
Resultat
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