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SESSIó NÚM. 17.2

La sessió, suspesa el dia 11 de novembre, es reprèn a un 
quart de tres de la tarda i vuit minuts. Presideix Joan Mo-
rell i Comas, acompanyat del vicepresident, Dionís Gui-
teras i Rubio, i del secretari, José Antonio Coto Roquet. 
Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats David Bonvehí i Torras, Fer-
ran Falcó i Isern, Antoni Fernández Teixidó, Antoni Font 
Renom, Montserrat Ribera i Puig, Meritxell Roigé i Pedro-
la i Joan Maria Sardà i Padrell, pel G. P. de Convergència 
i Unió; Albert Donés i Antequera i Alba Vergés i Bosch, 
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Celestino 
Corbacho i Chaves i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. 
Socialista; Rafael López i Rueda i Jordi Roca Mas, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya; David Companyon 
i Costa i Marta Ribas Frías, pel G. P. d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José Manuel 
Villegas Pérez, pel G. P. de Ciutadans.

El president

Si els sembla bé, doncs, continuaríem la Comissió de 
la Sindicatura de Comptes.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2014, 
sobre l’Autoritat del Transport Metropolità, 
corresponent al 2010, al 2011 i al 2012 
(tram. 256-00035/10) (continuació)

Saben vostès que hem de fer la votació de dos infor-
mes de fiscalització. En el número 14/2014, sobre 
l’Autoritat del Transport Metropolità, dels exercicis 
2010, 2011 i 2012, es tracta d’aprovar l’informe i instar 
a seguir les recomanacions.

Podríem passar ja a la votació.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2014, 
sobre la Fundació per a la Universitat 
Oberta de Catalunya, corresponent al 
2012 (tram. 256-00036/10) (continuació)

Ara passaríem al següent informe, que és el 16 del 
2014, sobre la Fundació per a la Universitat Oberta de 
Catalunya, l’exercici del 2012. Si els sembla bé, faríem 
dues votacions. La primera, aprovar... (Veus de fons.) 
Perdó.

Jordi Terrades i Santacreu

Senyor president...

El president

Senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Nosaltres li demanaríem votació separada del punt 2.2.

El president

Si a tots els portaveus els sembla bé, procedirem d’aques-
ta manera: aprovarem, doncs, primerament, l’infor-
me i instar a seguir les recomanacions de l’Informe 
16/2014.

Vots a favor?

Unanimitat.

Ara faríem dues votacions més. Separaríem el 2 del 
punt 2. Els sembla bé? (Pausa.)

Vots a favor? (Veus de fons. David Bonvehí i Torras de-
mana per parlar.) Digui’m, senyor Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

No, és que no tinc el guió aquí davant i ara..., em po-
dria llegir què hi posa?

(Veus de fons.)

El president

Bé, recordem a les senyores i senyors diputats que ens 
trobem en l’Informe de fiscalització 16 del 2014, so-
bre la Fundació per a la Universitat Oberta de Cata-
lunya, exercici 2012. Hem votat l’informe i seguir les 
recomanacions, i ara entraríem en el segon bloc de 
votacions, que era la proposta del Grup Parlamentari 
del Partit Popular, i ens demanen una votació separa-
da del punt 2, i després poder votar els 3, 4. D’acord? 
(Pausa.)

Doncs, procediríem primer a la votació del punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 17 vots a favor, 2 abstencions i cap 
vot en contra.

I ara, la darrera votació serien els punts 3 i 4 de la pro-
posta del Grup del Partit Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat amb 4 vots a favor, 15 vots en contra 
i 2 abstencions. (Veus de fons.) Cap abstenció, perdó.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i cinc 
minuts.
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