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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes de 
llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres
302-00025/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 19576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (tram. 300-
00027/11).

Moció

Pressupost 2016
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en el termini d’un mes el projecte de llei de Pressupostos i el projec-

te de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.

Ingressos
2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model de 

finançament per a Catalunya que ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti finan-
çar adequadament les competències transferides.

3. Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 

a l’any 2016.
b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 

Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, in-
cloent una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

c) elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori substan-
cialment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per desenvolupar 
polítiques socials i econòmiques.

d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situa-
ció similar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària 
vers l’Estat.
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4. Presentar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i do-
nacions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.

5. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar 
aquells que són clarament regressius.

6. No portar a terme més processos de venda de patrimoni i privatitzacions com 
a solució per aconseguir més ingressos ja que s’ha comprovat que no ha estat una 
bona proposta, ans al contrari.

Despeses
7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la des-

pesa a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia i 
Finances.

8. Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica, per tal de pal-
liar les desigualtats i els índexs de pobresa, així com per potenciar les polítiques de 
creixement afavorint la creació de llocs de treball de qualitat.

9. Recuperar, gradualment, les despeses i pressupostos perduts durant els darrers 
anys posant especial èmfasi als serveis bàsics de salut, educació, ser-veis socials o 
d’altres que afectin directament a les persones.

10. Incorporar al pressupost les partides necessàries per tal de complir amb les 
mesures aprovades en el Ple extraordinari per a la pobresa i la reactivació econò-
mica.

11. Reservar una partida pressupostària per desplegar el Pla de Política Indus-
trial de Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la 
competitivitat de Catalunya.

Frau i evasió fiscal
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
12. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en 

compte: 
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimi-

lar-nos als països de la Unió Europea. Actualment, Catalunya té un nivell de frau 
fiscal i economia submergida del 22,3% del PIB.

b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana 
per millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 M€ els ingressos que deixem de percebre en aquest con-
cepte.

c) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tribu-
tària catalana i l’agència tributària espanyola.

Administració pública
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
13. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma de l’Ad-

ministració Pública que ens permeti disposar d’un model d’administració centrat 
en el ciutadà, un model inspirat en els principis de l’eficiència, la transparència i la 
rendició de comptes.

14. Donar compliment, durant els propers 2 mesos, a la Llei que limita els mà-
xims salarials dels nous alts càrrecs de la Generalitat, tal i com concreta la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector 
públic.

15. Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de 
retornar al mateix número de personal de confiança que hi havia quan va prendre 
possessió el nou Govern.

16. Suspendre els concerts amb els centres eductius que segreguen per sexe, des-
prés d’un període transitori necessari per permetre a aquests centres adaptar-se al 
principi de coeducació, per mitjà de l’escolarització mixta.



PlE 14
20 d’abril de 2016

3 Dossier

Pagaments pendents
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
17. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 

informe sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors i un Pla de 
pagament per resoldre aquesta situació.

18. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans i un Pla de pagament 
per resoldre aquesta situació.

19. Garantir, a través dels diversos instruments amb els què compta el Govern, la 
tresoreria suficient per fer front al pagament de les nòmines dels treballadors públics 
per a aquest any 2016.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22424, 22448, 22452, 22453 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP CSP (REG. 22424)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (tram. 302-
00025/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació de l’apartat 1
«1. Presentar en el termini d’un mes abans del dia 15 de maig de 2016 el projec-

te de llei de Pressupostos i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 
2016.»

Esmena 2, GP CSP
D’addició a l’apartat 2
«2. Presentar, durant els propers tres mesos, i amb la complicitat d’altres Comu-

nitats Autònomes, una proposta pròpia de nou model de finançament per a Catalunya 
que ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti finançar adequadament les compe-
tències transferides.»

Esmena 3, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 3
«3.Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
Obrir el diàleg amb altres Comunitats Autònomes per tal d’arribar a acords que 

permetin iniciar negociacions amb l’Estat per:»

Esmena 4, GP CSP
De supressió i addició a la lletra a) de l’apartat 3
«a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 

a l’any 2016.
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flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per a l’any 
2016 a través de la revisió dels objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Euro-
pea en el marc del Memoràndum d’Entesa i Acord Marc d’Assistència Financera.”

Esmena 5, GP CSP
De supressió i addició a la lletra b) de l’apartat 3
«b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons 

de Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, in-
cloent una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria so-
bre el deute públic de la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari 
per renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA) que inclogui un procés de reestructuració del deute 
públic de la Generalitat. Un procés que ha de permetre acordar una quitança, tant 
amb creditors públics com privats, i proporcionar mecanismes d’aplaçament del 
deute, així com la conversió de deute a curt termini en deute a llarg termini.»

Esmena 6, GP CSP
De supressió i addició a la lletra d) de l’apartat 3
«d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situa-

ció similar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària 
vers l’Estat.

exigir a l’Estat Espanyol una nova distribució dels objectius de dèficit per al pe-
ríode 2016-2020 entre els diferents nivells de l’administració pública.»

Esmena 7, GP CSP
De supressió i addició de l’apartat 4
«4. Presentar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i do-

nacions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.
Reforma de l’impost de successions que reverteixi els canvis legislatius produïts a 

partir de la Llei 19/2010. I en especial s’acordi revisar les reduccions per parentiu, 
eliminar la reducció per parentiu addicional establerta, eliminar la bonificació del 
99% establerta per la Llei 3/2011. Així com introduir una reducció variable de la 
base imposable per garantir que les herències de fins a 100.000 € pels familiars de 
primer grau no hauran de pagar l’impost.»

Esmena 8, GP CSP
D’addició al final de l’apartat 14
«14. Donar compliment, durant els propers 2 mesos, a la Llei que limita el mà-

xims salarials dels nous alts càrrecs de la Generalitat, tal i com concerta la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector 
públic, que a dia d’avui s’està incomplint»

Esmena 9, GP CSP
De supressió i addició a l’apartat 15
«15. Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de 

retornar al mateix número de personal de confiança que hi havia els càrrecs de con-
fiança del Govern a un número inferior al que hi havia quan va prendre possessió 
el nou Govern.»

Esmena 10, GP CSP
D’addició a l’apartat 16
«16. Suspendre els concerts amb els centres educatius, per valor de 30 milions 

d’euros, que segreguen l’alumnat per raó de sexe, després d’un període transitori 
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necessari per permetre a aquests centres adaptar-se al principi de coeducació, per 
mitjà de l’escolarització mixta.»

Esmena 11, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Reforma de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/201 2, per tal de 

que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a 
l’establiment d’un Impost de grans fortunes.»

Esmena 12, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Millorar la gestió tributària en relació a l’impost sobre els habitatges buits es-

tablert en la Llei 14/2015.»

Esmena 13, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes de les rendes mitjanes, 

i incrementar els tipus de les rendes superiors del tram autonòmic de l’IRPF.»

Esmena 14, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Analitzar les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes, especialment les 

vinculades als tributs mediambientals, a partir d’una millora en la gestió i de la mo-
dificació dels tipus establerts en algunes de les taxes.»

Esmena 15, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Desenvolupar i posar en marxa les previsions que sobre noves taxes estableix la 

Llei de Finançament del Transport Públic.
a) Recàrrec sobre l’Impost d’activitats econòmiques de superfícies comercials 

amb facturació anual superior a un milió d’Euros dotats de transport públic urbà 
d’alta freqüència.

b) Contribució especial o taxa als grans esdeveniments generadors de mobilitat 
quan impliquin mesures especials de trànsit i de reforç de transport públic.

c) Impostos o taxes generals sobre la circulació
d) Recàrrec de l’IBI (impost de béns immobles)
e) Recàrrec o augment impositiu sobre l’impost de matriculació en funció de la 

categoria mediambiental»

Esmena 16, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin orien-

tades a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats socials.»

Esmena 17, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Revisió dels criteris a partir dels quals s’atorguen subvencions a mitjans de co-

municació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les subvencions atorgades 
durant el present any, i limitar la renovació de les subvencions atorgades durant el 
present any.»
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Esmena 18, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Reducció significativa, en un mínim del 50% de les partides adreçades a publi-

citat institucional, especialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.»

Esmena 19, GP CSP
D’addició d’un nou apartat al final del text
«Revisió i rediscussió de la necessitat i l’oportunitat de cadascuna de les parti-

des de despesa que no tinguin relació directa amb la prestació d’un servei públic.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22448)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes de 
llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (tram. 302-00025/11).

Esmena 1, GP JS
De supressió del punt 1
«1. Presentar en el termini d’un mes el projecte de llei de Pressupostos i el pro-

jecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.»

Esmena 2, GP JS
De supressió del punt 2
«2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model 

de finançament per a Catalunya que ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti fi-
nançar adequadament les competències transferides.»

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 3.b)
«3 b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons 

de Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, 
incloent una negociació per reduir una part de la totalitat del deute.»

Esmena 4, GP JS
De supressió del punt 3.c)
«c) elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori substan-

cialment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per desenvolupar 
polítiques socials i econòmiques.»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 3.d)
«3 d) Continuar amb el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan 

amb una situació similar per tal de compartir propostes i objectius i establir una ac-
ció unitària vers l’Estat.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 4
«4. Estudiar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i do-

nacions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.»
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Esmena 6 bis, GP JS
De modificació del punt 5
«5. Instar el Govern de l’Estat que revisi els beneficis fiscals i que elimini aquells 

que són clarament regressius.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 11
«11. Dedicar les partides pressupostàries de la Direcció General d’Indústria i 

ACCIÓ al desplegament de l’Estratègia Industrial de Catalunya, com un dels eixos 
estratègics per a millorar l’ocupació i la competitivitat de Catalunya.»

Esmena 8, GP JS
De modificació de l’enunciat del punt 12
«12. Continuar treballant en la implantació del Pla de prevenció i reducció del 

frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018, aprovat l’any 
2015 i amb:»

Esmena 9, GP JS
De supressió del punt 13
«13. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma de l’Ad-

ministració Pública que ens permeti disposar d’un model d’administració centrat 
en el ciutadà, un model inspirat en els principis de l’eficiència, la transparència i la 
rendició de comptes.»

Esmena 10, GP JS
De supressió del punt 15
«15. Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de 

retornar al mateix número de personal de confiança que hi havia quan va prendre 
possessió el nou Govern.»

Esmena 11, GP JS
De modificació del punt 17
«17. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 

informe sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors. Presentar 
un Pla de pagament per resoldre aquesta situació, un cop l’Estat hagi estabilitzat els 
mecanismes de liquiditat per poder programar els pagaments.»

Esmena 12, GP JS
De modificació del punt 18
«18. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un 

informe sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans. Presentar un Pla 
de pagament per resoldre aquesta situació, un cop l’Estat hagi estabilitzat els meca-
nismes de liquiditat per poder programar els pagaments.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEl GP C’S (REG. 22452)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
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lació al Govern sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i fi-
nanceres (tram. 302-00025/11).

Esmena 1, GP C’s
De modificació del punt 2
2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta per renovar el model 

de finançament de les comunitats autònomes que permeti finançar adequadament 
les competències transferides.

Esmena 2, GP C’s
De supressió al punt 3 b)
3. Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
b). Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons 

de Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, in-
cloent una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

Esmena 3, GP C’s
D’addició al punt 3 c)
3 c) elaborar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que si-

gui més just i millori substancialment la situació actual i permeti comptar amb més 
recursos per desenvolupar polítiques socials i econòmiques.

Esmena 4, GP C’s
De supressió i addició al punt 3 d)
d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situa-

ció similar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària 
vers l’Estat conjunta de negociació.

Esmena 5, GP C’s
De supressió i addició al punt 7
7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la des-

pesa a l’Administració de la Generalitat, i aplicar-ho als propers pressupostos de la 
Generalitat presentar-lo a la Comissió d’Economia i Finances.

Esmena 6, GP C’s
De supressió i addició al punt 12
12. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en 

compte: 
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimi-

lar-nos als països de la Unió Europea. Actualment, Catalunya té un nivell de frau 
fiscal i economia submergida del 22,3% del PIB.

b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana 
per millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 M€ els ingressos que deixem de percebre en aquest con-
cepte.

c) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tribu-
tària catalana i l’agència tributària espanyola.

b) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tri-
butària catalana i l’agència tributària espanyola, per millorar l’eficàcia de la lluita 
contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts comptabilitzen en 16.000M€ els 
ingressos que deixem de percebre en aquest concepte.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES PEl GP PPC (REG. 22453)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres (tram. 
302-00025/11).

Esmena 1, GP PPC
D’addició d’un nou punt 1 bis
«1 bis. Presentar abans del 10 d’octubre d’enguany, d’acord amb l’article 32 de 

la llei Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 
2017 i la documentació annexa, per al seu examen, esmena i aprovació.»

Esmena 2, GP PPC
De modificació i addició del punt 2
«2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model 

de finançament per a Catalunya dins de la LOFCA que redreci les deficiències del 
sistema actual aprovat l’any 2009 i que permeti finançar adequadament les compe-
tències transferides.»

Esmena 3, GP PPC
De supressió de la lletra a), de l’apartat 3
«a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 

a l’any 2016.»

Esmena 4, GP PPC
De supressió i addició de la lletra d), de l’apartat 3
«d) obrir, en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, el diàleg amb 

d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situació similar per tal de com-
partir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l’Estat.»

Esmena 5, GP PPC
D’addició del punt 7
«7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la 

despesa a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia 
i Finances amb l’objectiu de complir, amb lleialtat institucional, amb els compro-
misos de dèficit públic amb la resta de Comunitats Autònomes, Govern d’Espanya i 
Unió Europea.»

Esmena 6, GP PPC
De supressió i addició del punt 9
«9. Recuperar, gradualment, les despeses i pressupostos perduts durant els dar-

rers anys posant especial èmfasi en serveis bàsics de salut, educació, ser-veis socials 
o d’altres que afectin directament a les persones.»

Esmena 7, GP PPC
De modificació de la lletra b), de l’apartat 12
«b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana 

per millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal en els impostos pro-
pis i transferits.»
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Esmena 8, GP PPC
De supressió de l’apartat 16
«16. Suspendre els concerts amb els centres eductius que segreguen per sexe, 

després d’un període transitori necessari per permetre a aquests centres adaptar-se 
al principi de coeducació, per mitjà de l’escolarització mixta.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Punt 15 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal 
i pressupostària
302-00027/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 19810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i 
pressupostària (tram. 300-00025/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Redactar i presentar el projecte de pressupostos per al 2016 abans del dia 15 

de maig de 2016.
2. Acompanyar el projecte de pressupostos amb iniciatives polítiques que per-

metin una reestructuració del deute públic i una rediscussió dels objectius de dèficit 
públic. Buscant el màxim de consens a Catalunya i generant espais de cooperació 
amb altres CCAA.

3. Desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria 
sobre el deute públic de la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari 
per assolir un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclo-
gui la possibilitat d’acordar una quitança acordada, tant amb creditors públics com 
privats, i mecanismes d’aplaçament dels terminis de venciment del deute, així com 
la conversió de deute a curt termini en deute a llarg termini.

4. Impulsar un acord per plantejar al Govern de l’Estat la necessària revisió dels 
objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en el marc de Memoràndum 
d’Entesa i Acord Marc d’Assistència financera (rescat), endarrerint de manera signi-
ficativa els terminis de compliment dels objectius de dèficit públic.

5. Buscar la complicitat del conjunt de les forces del Parlament i d’altres comu-
nitat autònomes, per tal d’exigir a l’Estat espanyol, una nova distribució dels objec-
tius de dèficit per al període 2016-2020 entre els diferents nivells de l’administració 
pública.

6. Compromís d’abordar mesures de millora ingressos.
a. Reforma de l’impost de successions que reverteixi els canvis legislatius pro-

duïts a partir de la Llei 19/2010. I en especial s’acordi revisar les reduccions per pa-
rentiu, eliminar la reducció per parentiu addicional establerta, eliminar la bonifica-
ció del 99 % establerta per la Llei 3/2011. Així com introduir una reducció variable 
de la base imposable per garantir que les herències de fins a 100.000 € pels familiars de 
primer grau no hauran de pagar l’impost.

b. Reforma de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal 
de que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori 
a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.

c. Millorar la gestió tributaria en relació a l’impost sobre els habitatges buits es-
tablert en la Llei 14/2015.

d. Reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes de les rendes mit-
janes i incrementar els tipus de les rendes superiors del tram autonòmic del IRPF.

e. Analitzar de les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes, especialment 
les vinculades als tributs mediambientals, a partir d’una millora en la gestió i de la 
modificació dels tipus establerts en algunes de les taxes.
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f. Desenvolupar i posar en marxa les previsions que sobre noves taxes estableix 
la Llei de Finançament del Transport Públic.

i. Recàrrec sobre l’Impost d’activitats econòmiques de superfícies comercials 
amb facturació anual superior a un milió d’Euros dotats de transport públic urbà 
d’alta freqüència

ii. Contribució especial o taxa als grans esdeveniments generadors de mobilitat 
quan impliquin mesures especials de trànsit i de reforç de transport públic.

iii. Impostos o taxes generals sobre la circulació
iv. Recàrrec de l’IBI (impost de béns immobles)
v. Recàrrec o augment impositiu sobre l’impost de matriculació en funció de la 

categoria mediambiental
g. Incrementar els recursos humans i tècnics de l’Agència Tributària de Catalu-

nya, per tal de capacitar-la per a millorar significativament la recaptació fruit de la 
lluita contra el frau, l’elusió i l’evasió fiscal.

7. Racionalitzar la despesa de la Generalitat a través del projecte de pressupostos.
a. Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin ori-

entades a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats so-
cials.

b. Rescindir els concerts –per valor de 30 milions d’euros– amb les escoles d’elit 
que segreguen l’alumnat per raó de sexe.

c. Revisió dels criteris a partir de les quals s’atorguen subvencions a mitjans de 
comunicació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les subvencions atorga-
des durant el present any. I limitar la renovació de les subvencions atorgades durant 
el present any.

d. Aplicació del decret de limitació salarial dels alts càrrecs aprovat en la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic que a dia d’avui s’està incomplint.

e. Reducció significativa, en un mínim del 50% de les partides adreçades a pu-
blicitat institucional, especialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.

f. Revisió i rediscussió de la necessitat i l’oportunitat de cadascuna de les par-
tides de despesa que no tinguin directa relació amb la prestació d’un servei públic.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22407, 22443, 22449, 22451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP SOC (REG. 22407)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 1
1. Presentar, abans del 15 de maig, el projecte de Llei de Pressupostos i el projec-

te de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.



PlE 14
20 d’abril de 2016

13 Dossier

Esmena 2, GP SOC
De modificació dels punts 2, 3, 4 i 5, nou text 
2. El Parlament insta al Govern a Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 

a l’any 2016.
b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 

Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, in-
cloent una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

c) elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori substan-
cialment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per desenvolupar 
polítiques socials i econòmiques.

Així mateix el Parlament insta al Govern obrir el diàleg amb d’altres Comunitats 
Autònomes que estan amb una situació similar per tal de compartir propostes i ob-
jectius, i establir una acció unitària vers l’Estat.

Esmena 3, GP SOC
De modificació del punt 6 a)
6 a) Presentar, en el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016, 

una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i donacions per tal 
d’augmentar els ingressos per aquest concepte.

Esmena 4, GP SOC
De supressió
Del punt 6 f) apartat IV.

Esmena 5, GP SOC
D’addició a l’inici 6 g)
6 g) Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en 

compte: 
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimi-

lar-nos als països de la Unió Europea. Actualment, Catalunya té un nivell de frau 
fiscal i economia submergida del 22,3% del PIB.

b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins. l’agència tributà-ria catalana 
per millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 M€ els ingressos que deixem de percebre en aquest con-
cepte.

c) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tribu-
tària catalana i l’agència tributària espanyola.

Incrementar [...]

Esmena 6, GP SOC
De modificació del punt 7 b)
7 b) Suspendre els concerts amb els centres eductius que segreguen per sexe, des-

prés d’un període transitori necessari per permetre a aquests centres adaptar-se al 
principi de coeducació, per mitjà de l’escolarització mixta.

Esmena 7, GP SOC
D’addició de nous punts al punt 7
g) Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de re-

tornar al mateix número de personal de confiança que hi havia quan va prendre 
possessió el nou Govern.

h) No portar a terme més processos de venda de patrimoni i privatitzacions com 
a solució per aconseguir més ingressos ja que s’ha comprovat que no ha estat una 
bona proposta, ans al contrari.
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i) Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la des-
pesa a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia i 
Finances.

j) Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica, per tal de pal-
liar les desigualtats i els índexs de pobresa, així com per potenciar les polítiques de 
creixement afavorint la creació de llocs de treball de qualitat.

k) Recuperar, gradualment, les despeses i pressupostos perduts durant els darrers 
anys posant especial èmfasi als serveis bàsics de salut, educació, serveis socials o 
d’altres que afectin directament a les persones.

l) Incorporar al pressupost les partides necessàries per tal de complir amb les 
mesures aprovades en el Ple extraordinari per a la pobresa i la reactivació econò-
mica.

m) Reservar una partida pressupostària per desplegar el Pla de Política Indus-
trial de Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la 
competitivitat de Catalunya.

Tresoreria: 
n) Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-

forme sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors i un Pla de 
pagament per resoldre aquesta situació,

o) Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans i un Pla de pagament 
per resoldre aquesta situació.8

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEl GP CUP-CC (REG. 22443)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la política fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11).

Esmena 1, GP CUP-CC
D’addició al punt 6, la lletra h)
«Recuperar l’impost sobre els dipòsits bancaris, definit a la llei 4/2015.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta; 

Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22449)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i 
pressupostària (tram. 302-00027/11).
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Esmena 1, GP JS
De supressió del punt 1
«1. Redactar i presentar el projecte de pressupostos per al 2016 abans del dia 15 

de maig de 2016.»

Esmena 2, GP JS
De modificació i supressió del punt 2
«2. Acompanyar el projecte de pressupostos amb iniciatives polítiques que per-

metin garantir la sostenibilitat del deute de la Generalitat i una rediscussió del re-
partiment dels objectius del dèficit entre les CCAA i l’Estat. Buscant el màxim con-
sens a Catalunya i generant espais de cooperació amb altres CCAA.»

Esmena 3, GP JS
De supressió del punt 3
«3. Desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria 

sobre el deute públic de la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari 
per assolir un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclo-
gui la possibilitat d’acordar una quitança acordada, tant amb creditors públics com 
privats, i mecanismes d’aplaçament dels terminis de venciment del deute, així com 
la conversió de deute a curt termini en deute a llarg termini.»

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 4
«4. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Govern de l’Estat 

revisi els objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en el marc del Me-
moràndum d’Entesa i Acord Marc d’Assistència financera.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 6 a)
«6 a) Estudiar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i 

donacions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.»

Esmena 6, GP JS
D’addició del punt 6 b)
«6 b) Estudiar la possible reforma de l’Impost de Patrimoni, establert en el De-

cret Llei 7/2012, per tal de que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, 
com a pas previ i transitori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 6 d)
«6 d) Estudiar l’increment dels tipus de les rendes superiors del tram autonòmic 

de l’IRPF.»

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 6 f)
«6 f) Informar al Parlament sobre el desenvolupament i l’estat del compliment de 

l’article 18 de la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 
tal com concreta la disposició addicional tercera dins del termini de la disposició 
final segona de la mateixa llei aprovada el juliol del 2015.»
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Esmena 9, GP JS
De supressió del punt 7 a)
«7 a. Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin 

orientades a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats so-
cials.»

Esmena 10, GP JS
De modificació del punt 7 c)
«7 c. Continuar garantint que les subvencions a mitjans de comunicació s’ator-

guin d’acord amb criteris de transparència, idoneïtat i equitat. Seguir promovent el 
desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme, a la nor-
malització lingüística i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació.» 

Esmena 11, GP JS
De modificació del punt 7 d)
«7 d. En el termini més breu possible, el Govern haurà d’aprovar el decret de 

desenvolupament previst a la disposició addicional Vint-i-unena de la Llei 2/2014, 
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en 
el que es determina que el sou del personal directiu del sector públic de l’administra-
ció catalana, no pot superar el fixat per a un conseller o consellera.»

Esmena 12, GP JS
De supressió del punt 7 e)
«7.e. Reducció significativa, en un mínim del 50 % de les partides adreçades a pu-

blicitat institucional, especialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.»

Esmena 13, GP JS
De modificació del punt 7 f)
«7 f. El Govern elaborarà un pla de racionalització de la despesa de l’adminis-

tració de la Generalitat.» 

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEl GP C’S (REG. 22451)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la política fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió al punt 3
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria 

sobre el deute públic de la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari 
per assolir un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclo-
gui la possibilitat d’acordar una quitança acordada, tant amb creditors públics com 
privats, i mecanismes d’aplaçament dels terminis de venciment del deute, així com 
la conversió de deute a curt termini en deute a llarg termini.
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Esmena 2, GP C’s
De supressió al punt 4
4. Impulsar un acord per plantejar al Govern de l’Estat la necessària revisió dels 

objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en el marc de Memoràndum 
d’Entesa i Acord Marc d’Assistència financera (rescat), endarrerint de manera signi-
ficativa els terminis de compliment dels objectius de dèficit públic.

Esmena 3, GP C’s
De supressió i addició al punt 5
5. Buscar la complicitat del conjunt de les forces del Parlament i d’altres comu-

nitat autònomes, per tal d’exigir a l’Estat Espanyol, acordar amb el Govern d’Espa-
nya una nova distribució dels objectius de dèficit per al període 2016-2020 entre els 
diferents nivells de l’administració pública.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 
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Punt 16 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de seguretat
302-00026/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat (tram. 300-00028/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Proposar, a la propera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, que cal 

que el President de la Generalitat convoqui amb caràcter d’urgència, la revisió del 
nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per ade-
quar-la a la realitat demogràfica i a les necessitats reals del seu desplegament i de 
les funcions policials que tenen encomanades.

2. Admetre la reincorporació amb caràcter d’urgència dels agents de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en situació d’excedència voluntària que ho 
demanin, encara que no s’hagi exhaurit el termini mínim de dos anys en aquesta 
situació, per tal de reduir, ni que fos mínimament, el dèficit actual d’efectius en si-
tuació d’activitat.

3. Donar compliment a la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya sobre els 
torns de servei i la dotació d’armilles antibales i establir una bossa d’hores extraor-
dinàries que permetin cobrir en les millors condicions els torns de servei dels agents 
de la Policia de la Generalitat, tenint present la actual manca d’efectius.

4. Establir, conjuntament amb el Govern d’Espanya, els mecanismes d’integració 
i coordinació de la informació i la intel·ligència entre el Cos de Mossos d’Esquadra 
i la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, des de la més estricta lleialtat 
institucional, per tal de disposar de les millors eines per enfrontar els riscos i les 
amenaces que representa la globalització del terrorisme i del crim organitzat, tenint 
en compte la necessitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos públics i de 
poder accedir en temps real a informació veraç i contrastada que tingui utilitat di-
recta en la lluita contra la criminalitat, en totes les seves formes.

5. Establir els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació entre el Cos 
de Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de millo-
rar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualsevol 
mena, amb especial èmfasi en la radicalització pseudo-religiosa de caire gihadista.

6. Revisar acuradament l’equipament i la uniformitat de dotació a les diverses 
unitats i especialitats del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de garantir en tot mo-
ment l’adequació a les tasques que desenvolupen i a les condicions climàtiques o de 
qualsevol mena que incideixen en la seva prestació. En aquesta revisió cal inclou-
re-hi tots els elements relacionats amb l’armament reglamentari, com ara les fun-
des de les armes curtes, per tal de tenir les màximes garanties de seguretat i evitar 
episodis com els que s’han produït les darreres setmanes, en què alguns agents han 
perdut el control de les seves armes, amb greu risc per la seva vida.

7. Estudiar la disponibilitat de dispositius d’enregistrament d’imatges des dels 
vehicles policials i de dotació personal dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
en el desenvolupament del seu servei, amb la finalitat de tenir sempre el detall de les 
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circumstàncies de l’acció policial i de garantir que aquesta s’ha produït conforme als 
procediments operatius establerts i d’acord amb la normativa legal.

8. Establir abans del 30 de juny d’enguany, sota la supervisió de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya, un programa de formació continua a desenvolupar en 
cadascuna de les Àrees Bàsiques Policials de forma descentralitzada i dins d’hora-
ri laboral o amb compensació de les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reci-
clatge de la normativa aplicable a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tècniques de 
defensa i detenció, i tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme 
i del terrorisme gihadista amb més detall i profunditat que s’ha fet fins ara, per tal 
d’aconseguir una millor capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de 
les característiques d’aquesta amenaça global.

9. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els programes 
formatius descentralitzats adreçats a millorar les capacitats i els coneixements en les 
tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme giha-
dista, per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i un millor coneixement 
de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.

10. Revisar l’efectivitat del Pla de Carrera Professional (Acord GOV/166/2006), 
especialment pel que fa a la seva aplicació en l’àmbit de la família professional de 
Seguretat Ciutadana, per tal de proporcionar als agents del Cos de Mossos d’Esqua-
dra les millors condicions possibles per desenvolupar la seva carrera professional, 
amb la màxima motivació per prestar el servei essencial que tenen encomanat en 
benefici de tots els ciutadans.

11. Recordar, a través de la línia jeràrquica del Cos de Mossos d’Esquadra, l’exi-
gència democràtica de mantenir la més estricta neutralitat política en l’exercici de 
les seves funcions i reiterar la necessitat de que la imatge i el bon nom de la Policia 
de la Generalitat restin sempre salvaguardats i no es facin servir en reivindicacions 
partidistes de qualsevol mena.

12. Reiterar el compromís del Consell Executiu del Govern de la Generalitat en 
la defensa de la legalitat democràtica i refermar-se en el rebuig de qualsevol intent 
d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, que 
han de restar sempre al marge de qualsevol controvèrsia política i al servei de tots 
els ciutadans, dins dels marges establerts per l’ordenament democràtic.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22406, 22447 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP SOC (REG. 22406)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00026/11).

Esmena 1, GP SOC
De supressió
«2. Admetre la reincorporació amb caràcter d’urgència dels agents de la Policia 

de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en situació d’excedència voluntària que ho 
demanin, encara que no s’hagi exhaurit el termini mínim de dos anys en aquesta 
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situació, per tal de reduir, ni que fos mínimament, el dèficit actual d’efectius en si-
tuació d’activitat.»

Esmena 2, GP SOC
D’addició
«5. Establir els mecanismes de coordinació i de traspàs bidireccional d’informa-

ció entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per 
tal de millorar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de 
qualsevol mena, amb especial èmfasi en la radicalització pseudo-religiosa de caire 
gihadista.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22447)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00026/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
«1. Convocar una reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, a partir d’un 

ordre del dia prèviament acordat amb l’Estat, amb l’objectiu d’actualitzar tots els 
marcs de col·laboració, d’intercanvi de dades i de prevenció davant l’amenaça ter-
rorista i d’altres reptes en l’àmbit de la seguretat i per tal de certificar i constatar a 
efectes econòmics el desplegament efectuat en el període 2010-2013 i revisar el nom-
bre d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per adequar-la a 
la realitat demogràfica i a les necessitats reals del seu desplegament i de les funcions 
policials que tenen encomanades.» 

Esmena 2, GP JS
De modificació i addició del punt 3
«3. Continuar amb el calendari fixat per la Resolució 45/X del Parlament de Ca-

talunya sobre els torns de servei i la dotació d’armilles antibales i establir una bossa 
d’hores extraordinàries per donar compliment amb el Programa Operatiu Espe-
cífic Antiterrorista (POEA) amb càrrec al fons de contingència, i amb l’objectiu 
de cobrir en les millors condicions els torns de servei dels agents de la Policia de la 
Generalitat, tenint present l’actual manca d’efectius.» 

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 4
«4. Establir, tal i com ja s’ha demanat formalment davant el Ministeri de l’Inte-

rior, els mecanismes d’integració i coordinació de la informació i la intel·ligència 
entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la resta de Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat, des de la més estricta lleialtat institucional, per tal de disposar de les millors 
eines per afrontar els riscos i les amenaces que representa la globalització del ter-
rorisme i del crim organitzat, tenint en compte la necessitat de millorar l’eficàcia i 
l’eficiència dels recursos públics i de poder accedir en temps real a informació veraç 
i contrastada que tingui utilitat directa en la lluita contra la criminalitat, en totes les 
seves formes.»
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Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 5
«5. Continuar utilitzant els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació 

entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per tal 
de millorar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de 
qualsevol mena, amb especial èmfasi en la radicalització pseudo-religiosa de caire 
gihadista.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 6
«6. Vetllar per tal que es disposi de tot l’equipament i el material necessari per al 

Cos de Mossos d’Esquadra, a través de les unitats competents en aquesta matèria.»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 8
«8. Desenvolupar les actuacions d’entrenament i formació previstes en el pla de 

millora de la seguretat ciutadana i, d’acord amb les previsions que ja porta a terme 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, incloure un reciclatge de la normati-
va aplicable a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i 
tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme giha-
dista, per tal d’aconseguir en tot moment una adequada capacitat de resposta i un 
millor coneixement de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.»

Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 9
«9. Continuar impartint sessions adreçades a policies locals per tal de traslla-

dar-los informació i coneixement sobre les tècniques i estratègies de prevenció i 
detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista, per tal d’aconseguir una millor 
capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les característiques 
d’aquesta amenaça global.»

Esmena 8, GP JS
De modificació del punt 11
«11. Preservar que els Mossos d’Esquadra continuïn respectant l’exigència de-

mocràtica de mantenir la més estricta neutralitat política en l’exercici de les seves 
funcions i reiterar la necessitat de que la imatge i el bon nom de la Policia de la Ge-
neralitat restin sempre salvaguardats i no es facin servir en reivindicacions partidis-
tes de qualsevol mena.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament 
de l’atenció sanitària
302-00028/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària (tram. 300-
00029/11).

Moció
1. En matèria de farmàcia comunitària: 
El Parlament de Catalunya considera que les oficines de farmàcia, per la forma-

ció sanitària dels seus professionals, per la seva distribució territorial, i per la seva 
proximitat a la ciutadania, tenen un paper important en la salut de les persones, 
motiu pel qual és imprescindible que formin part integrant del sistema de salut de 
Catalunya.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Dur a terme les acciones necessàries per tal de valorar el paper que poden dur 

a terme les oficines de farmàcia com a part integrant del sistema de salut de Cata-
lunya.

b) Donar compliment a la resolució 1106/X sobre planificació i desenvolupament 
de la farmàcia comunitària.

c) Presentar al Parlament en un termini de tres mesos, un informe sobre totes 
les accions dutes a termes en relació a la integració de la farmàcia comunitària en 
el sistema de salut de Catalunya, i unes conclusions, per al seu debat i valoració per 
part de la Comissió de Salut.

2. En relació a l’atenció primària, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Elaborar els estudis, informes i plans que es considerin necessaris, per tal 
d’abordar una reforma del sistema d’atenció primària, que com a mínim tingui en 
compte els aspectes següents: 

– La possible ampliació dels horaris de l’atenció d’urgències menors en els cen-
tres de primària, que permetin donar servei a la població més propera, tenint en 
compte les alternatives possibles.

– L’increment de la capacitat resolutiva en l’atenció als pacients crònics, i a les 
derivacions a consultes externes hospitalàries.

– La creació d’unitats fixes i específiques d’atenció a pacients de síndromes de 
sensibilització central, per tal que aquests pacients, tinguin centres de referències, 
on rebre atenció especialitzada.

b) Presentar davant el Parlament, en el termini de dos mesos, els estudis realit-
zats per abordar la reforma del sistema d’atenció primària, amb la calendarització 
i valoració econòmica de les iniciatives i actuacions que es conclogui dur a terme.

3. En relació als centres hospitalaris del Siscat, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Recuperar progressivament les dotacions econòmiques que han anat perdent 
durant els darrers anys per tal de recuperar les plantilles de personal, condicions 
laborals i l’actualització de les infraestructures necessàries, que els permeti incre-
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mentar l’activitat tant pel que a les activitats diagnòstiques, com quirúrgiques, com 
l’estada de pacients aguts.

b) Realitzar les accions necessàries pel que fa a l’equipament i dotació de perso-
nal sanitari, que faci possible que els centres del Siscat que deriven activitat a cen-
tres privats i quins contractes no es preveu renovar, tinguin la capacitat necessària 
per poder atendre amb normalitat l’increment d’activitat que els suposarà.

c) Mantenir aquells contractes amb centres sanitaris privats, quina activitat no 
és possible assumir per part de centres del Siscat, amb l’objectiu de no empitjorar la 
situació de saturació d’aquests centres.

d) Establir els mecanismes necessaris que permetin que els pacients que són ate-
sos a urgències, no hagin de romandre en les dependències més de 24 hores abans 
d’obtenir l’alta o ser derivats a llits d’aguts o sociosanitaris.

4. En relació a les llistes d’espera: 
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’elevat nombre de 

pacients que estan en llista d’espera per a consultes externes, proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques, i per aquest motiu insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Prioritzar l’acció per a reduir les llistes d’espera, posant especial èmfasi en 
aquelles que presenten un major volum i una major durada, com són les d’accés a 
proves diagnòstiques, tot vetllant per què la seva reducció no suposi un increment de 
les llistes per a intervencions quirúrgiques.

b) Prioritzar la mesura d’increment de l’activitat sanitària inclosa al Pla integral 
per a millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries destinant majors recursos.

c) Abandonar l’ús dels terminis de referència, i recuperar els terminis de garan-
tia, com a mesura del compromís del sistema sanitari amb els pacients.

5. El Parlament de Catalunya, atenent les especials i delicades circumstàncies 
per les que travessa el Consorci Sanitari del Maresme i en particular l’Hospital de 
Mataró, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar compliment a les resolucions 638/X de 3 d’abril de 2014, 956/X de 12 
de febrer de 2015 i 1113/X del 2 de juliol de 2015.

b) Adoptar amb la major brevetat possible les mesures necessàries que garantei-
xin la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.

c) Presentar al Parlament, en un termini no superior a un mes, un informe en 
el que s’exposi el grau de compliment de les resolucions esmentades, així com, les 
mesures adoptades pel Govern per garantir la suficiència econòmica i de gestió del 
Consorci.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22305, 22410, 22446 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP CSP (REG. 22305)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalu-

nya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària (tram. 302-00028/11).
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Esmena 1, GP CSP
D’addició d’un nou apartat 
«El Parlament insta el Govern a realitzar les gestions oportunes davant el Go-

vern de l’Estat per a procedir a la derogació del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

ESMENES PRESENTADES PEl GP SOC (REG. 22410)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el millorament de l’atenció sanitària (tram. 302-00028/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 3 d)
«d) Establir els mecanismes necessaris que permetin que els pacients que són 

atesos a urgències, no hagin de romandre en les dependències més de 48 hores abans 
d’obtenir l’alta o ser derivats a llits d’aguts o sociosanitaris.»

Esmena 2, GP SOC
D’addició al punt 4
«4. En relació a les llistes d’espera: 
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l’elevat nombre de 

pacients que estan en llista d’espera per a consultes externes, proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques, i per aquest motiu insta el Govern de la Generalitat a 
complir la Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària, i:»

Esmena 3, GP SOC
D’addició d’un punt 5 d)
«d) Elaborar un Pla sociosanitari del Maresme Central que determini les neces-

sitats de recursos en aquest àmbit amb l’horitzó temporal 2026, en funció de l’evo-
lució demogràfica de la població d’edat superior a 64 anys.»

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22446)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el millorament de 
l’atenció sanitària (tram. 302-00028/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 2 b)
«2 b) Presentar davant el Parlament, en el termini de sis mesos, els estudis rea-

litzats per abordar la reforma del sistema d’atenció primària, amb la calendarització 
i valoració econòmica de les iniciatives i actuacions que es conclogui dur a terme.»
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Esmena 2, GP JS
D’addició del punt 3 a)
«3 a) Recuperar progressivament les dotacions econòmiques que han anat per-

dent durant els darrers anys per tal de recuperar les plantilles de personal, condi-
cions laborals i l’actualització de les infraestructures necessàries, que els permeti 
incrementar l’activitat tant pel que a les activitats diagnòstiques, com quirúrgiques, 
com l’estada de pacients aguts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

Esmena 3, GP JS
De modificació i addició del punt 3 b)
«3 b) Realitzar les accions necessàries pel que fa a l’equipament i dotació de 

personal sanitari, que faci possible que els centres del Siscat que deriven activitat a 
centres privats i que tinguin contractes que no es preveu renovar, tinguin la capaci-
tat necessària per poder atendre amb normalitat l’increment d’activitat que els su-
posarà.»

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 3 d)
«3 d) En el marc del nou Pla Director d’Urgències, establir les mesures necessà-

ries que permetin reduir el temps de permanència dels pacients a urgències per ade-
quar-lo al temps necessari per a la resolució del propi episodi urgent.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
302-00029/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 19908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 300-
00026/11).

Moció
1. A l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el 

context del Procés Constituent, i entenent que serà aleshores quan el Govern de la 
Generalitat serà –en aquest context– sobirà per legislar en matèria universitària, 
garantir una moratòria a l’aplicació del Real Decreto 43/2015 així com a qualsevol 
altra ordenació que creï nous graus de 180 ECTS, de manera que durant la present 
legislatura es salvaguardin els ensenyaments acadèmics universitaris existents.

2. No iniciar els graus de 3 anys públics o que utilitzen instal·lacions públiques 
previstos pel proper curs 2016-2017: Global Studies (UPF), Disseny i Creació Digi-
tal (UOC) i Bachelor’s Degree in Bioinformatics (UPF + UB + UPC).

3. Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera università-
ria, avançar per tal que el curs 2020-2021 les condicions d’accés a graus i màsters 
(preus, taxes, beques, coeficient d’ECTS), siguin totalment equiparades a les condi-
cions actuals dels graus, en el cas dels ensenyaments públics.

4. Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics de grau amb 
l’oferta d’un màster públic, sense excepció.

5. Assegurar l’oferta de places públiques d’aquells màsters que habiliten per exer-
cir professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obligatoris, 
que permeten assolir les competències i coneixements necessaris i requerits per al 
desenvolupament d’aquestes professions, a tots els estudiants de grau que ho sol·li-
citin.

6. Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit 
públic, ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatu-
ra, anirà en detriment de la proporció relativa d’oferta pública dels estudis actuals, 
a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context 
de Procés Constituent.

7. Impulsar la creació d’espais de debat que s’iniciaran el setembre del 2016, so-
bre el model universitari de la futura República Catalana en cadascuna de les uni-
versitats públiques catalanes, en el context de Procés Constituent. Aquests espais 
comptaran amb el recolzament del Govern de la Generalitat i de les universitat pú-
bliques, que hi donaran legitimitat, reconeixement i recursos logístics. La implicació 
massiva i transversal de la comunitat universitària en la constitució de les bases del 
sistema universitari català quedarà, d’aquesta manera, assegurada.

8. Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat 
universitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesi de les conclusions 
i propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es coor-
dinaran amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institucions 
i la societat civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin en la 
construcció del model universitari de la República Catalana, promocionant la par-
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ticipació en ells de representants d’iniciatives com el Congrés Universitari Català o 
de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

9. Garantir la presència de l’estudiantat a tots els òrgans col·legiats, comissions i 
grups de treball que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya.

10. No augmentar el preu per crèdit ECTS ni de grau ni de màster durant la pre-
sent legislatura, a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català 
en el context de Procés Constituent.

11. Establir un preu per crèdit màxim pels màsters privats i propis que s’impar-
teixen en universitats públiques, sense que aquesta rebaixa en les taxes passi a ser 
assumida en cap cas per la universitat o l’administració pública. Que aquest preu per 
crèdit màxim no superi en més del 20% el del crèdit de màster públic.

12. Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per 
una reducció d’un 30% en les taxes universitàries –plasmada en el preu de crèdit 
ECTS– per al curs 2016-2017, donant compliment a la moció 15/XI aprovada en el 
darrer Ple del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22405, 22409, 22422, 22445, 22454 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP C’S (REG. 22405)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 302-00029/11).

Esmena 1, GP C’s
De supressió i addició
4. Promoure Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics 

de grau amb l’oferta d’un màster públic, sense excepció.

Esmena 2, GP C’s
De supressió al punt 6
6. Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit 

públic, ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatu-
ra, anirà en detriment de la proporció relativa d’oferta pública dels estudis actuals, 
a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context 
de Procés Constituent.

Esmena 3, GP C’s
De supressió al punt 8
8. Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat 

universitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesi de les conclusions 
i propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es coor-
dinaran amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institucions 
i la societat civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin en la 
construcció del model universitari de la República Catalana, promocionant la par-
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ticipació en ells de representants d’iniciatives com el Congrés Universitari Català o 
de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.

Esmena 4, GP C’s
De supressió al punt 10
10. No augmentar el preu per crèdit ECTS ni de grau ni de màster durant la pre-

sent legislatura, a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català 
en el context de Procés Constituent.

Esmena 5, GP C’s
De supressió i addició al punt 12
12. Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per 

una reducció d’un 30% Revertir l’augment de les taxes universitàries que ha tingut 
lloc des de l’inici de la crisi i reduir el preu de les mateixes– plasmada en el preu de 
crèdit ECTS– per al curs 2016-2017, donant compliment a la moció 15/XI aprovada 
en el darrer Ple del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s

ESMENES PRESENTADES PEl GP SOC (REG. 22409)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 302-00029/11).

Esmena 1, GP SOC
D’addició del punt 9
«9. Garantir la presència de l’estudiantat i dels representants sindicals membres 

de la plenària a tots els òrgans col·legiats, comissions i grups de treball que depenen 
del Consell Interuniversitari de Catalunya.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEl GP CSP (REG. 22422)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 302-00029/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació del punt 3
«3. Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera universitària, 

avançar per tal que el curs 2017-2018 les condicions d’accés a graus [...]»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22445)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2 
(tram. 302-00029/11).

Esmena 1, GP JS
De modificació del punt 1
«1. A l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el 

context del Procés Constituent, i entenent que serà aleshores quan el Govern de la 
Generalitat disposarà de la sobirania per legislar en matèria universitària, garantir 
suport a la moratòria acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya a l’apli-
cació del Real Decreto 43/2015, de manera que durant la present legislatura es sal-
vaguardin els ensenyaments acadèmics universitaris existents.»

Esmena 2, GP JS
De modificació del punt 2
«2. Garantir que els graus de 3 anys públics o que utilitzen instal·lacions públi-

ques previstos pel proper curs 2016-17: Global Studies (UPF, Disseny i Creació Di-
gital (UOC) i Bachelor’s Degree in bioinformàtics (UPF+UB+UPC) no substitueixin 
cap estudi actual ni vagin en detriment de la oferta pública en els estudis actuals.»

Esmena 3, GP JS
De modificació del punt 4
«4. Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics de grau 

amb una oferta de màsters públics, sense excepció.»

Esmena 4, GP JS
De modificació del punt 5
«5. Assegurar l’oferta de places públiques d’aquells màsters que habiliten per 

exercir professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obliga-
toris, que permeten assolir les competències i coneixements necessaris i requerits 
per al desenvolupament d’aquestes professions, amb una oferta adequada a la de-
manda en el global del sistema.»

Esmena 5, GP JS
De modificació del punt 6
«6. Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit 

públic, ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatura, 
anirà en detriment de l’oferta pública dels estudis actuals, a l’espera de tenir un de-
bat de fons sobre el model universitari català en el context de Procés Constituent.»

Esmena 6, GP JS
De modificació del punt 8
«8. Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat 

universitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesis de les conclu-
sions i propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es 
coordinaran amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institu-
cions i la societat civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin 
en la construcció del model universitari de la República Catalana, promocionant la 
participació en ells de representants de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.»
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Esmena 7, GP JS
De modificació del punt 9
«9. Potenciar la presència de l’estudiantat als òrgans que depenen del Consell 

Interuniversitari de Catalunya.»

Esmena 8, GP JS
De supressió del punt 12
«12. Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant 

per una reducció d’un 30% en les taxes universitàries –plasmada en el preu de crèdit 
ECTS– per al curs 2016-2017, donant compliment a la moció 15/XI aprovada en el 
darrer Ple del Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEl GP PPC (REG. 22454)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2 (tram. 302-00029/11).

Esmena 1, GP PPC
De supressió del punt 3
«3. Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera università-

ria, avançar per tal que el curs 2020-2021 les condicions d’accés a graus i màsters 
(preus, taxes, beques, coeficient d’ECTS), siguin totalment equiparades a les condi-
cions actuals dels graus, en el cas dels ensenyaments públics.»

Esmena 2, GP PPC
De modificació i supressió del punt 6
«6. Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit 

públic, ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatura, 
anirà en detriment de l’oferta pública dels estudis actuals, a l’espera de tenir un de-
bat de fons sobre el model universitari català en el context de Procés Constituent.»

Esmena 3, GP PPC
D’addició d’un nou punt 13
«13. Per a una universitat econòmicament inclusiva, el Parlament de Catalunya 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Obrir una línia de crèdit públic per ajudar els estudiants a pagar el preu del 

màster. La devolució del crèdit es farà progressivament i en concordança a la situa-
ció laboral de l’estudiant.

b) Promoure acords amb les entitats de crèdit per facilitar la concessió de finan-
çament privat per ajudar els estudiants a pagar el preu del màster.

c) Ampliar el nombre de beques i les seves dotacions per als estudis de màster.
d) Posar en marxa, durant el mes de maig de 2016, una campanya institucional 

informativa sobre les beques Equitat entre la població que l’any següent s’incorpo-
rarà a la universitat.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 
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Punt 19 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de joventut
302-00030/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19942 i 21805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016 i 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 300-00030/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear un Observatori Interdepartamental que estudiï el fenomen de la fuga de 

talents joves, avaluï el seu impacte a l’economia de Catalunya i proposi en el termini 
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció un conjunt de mesures per pal·liar 
els efectes d’aquesta situació.

2. Modificar la normativa autonòmica relativa al retorn dels catalans que han 
passat a residir a l’estranger als efectes de tenir en compte el recent fenomen de 
joves talents catalans que han hagut de marxar a l’estranger, abans d’acabar l’any 
2016. En especial, cal adaptar la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de 
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació 
de la Llei 18/1996.

3. Modificar els currículums educatius de tal manera que l’ensenyament en llen-
gua anglesa que rep l’alumne sigui significativament més alt que actualment, per tal 
que els alumnes hagin assolit un nivell d’anglès suficient per tal de fer front als nous 
reptes professionals, equivalent al nivell B-1 del Marc Comú Europeu de Referència 
per a les Llengües, i com a eina fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats.

4. Prendre mesures adreçades a reduir l’abandonament escolar prematur, de tal 
manera que en el termini de cinc anys Catalunya estigui en un valor igual a la mit-
jana de la Unió Europea d’aquesta variable, fomentant especialment l’increment de 
matrícula de la formació professional dual.

5. Desenvolupar programes específics, per part del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, per tal d’atendre les necessitats formatives dels aturats més joves de vint-i-cinc 
anys per capacitar-los per a un efectiu ingrés o reingrés en el mercat laboral.

6. Fomentar convenis de col·laboració entre les Administracions públiques i 
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB) i altres entitats financeres rescatades amb els diners de tots els ciutadans 
amb l’objectiu que aquestes posin a disposició actius immobiliaris al servei de pro-
grames de lloguer social i assequible, especialment destinats per a joves.

7. Presentar un pla de foment de l’emprenedoria dels joves catalans en el termini 
de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, incloent-hi el compromís ferm de 
reduir els costos no monetaris relacionats amb la burocràcia i impedint que l’admi-
nistració reclami cap informació de la qual ja disposi, tot incrementant el percentat-
ge de tràmits efectuats de forma electrònica.

Així mateix, estendre les funcions de l’Institut Català de Finances a establir lí-
nies de finançament específic per als joves que creïn la seva pròpia empresa i la 
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creació de fons públics d’inversió de match-funding per a sectors estratègics, equipa-
rables als disponibles a d’altres països de referència, com el fons YOMZA a Israel.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Fernando de Páramo Gómez, portaveu ad-

junt, GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22408, 22423, 22450, 22455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEl GP SOC (REG. 22408)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de joventut (tram.302-00030/11).

Esmena 1, GP SOC
De modificació del punt 3
«3. Adoptar les mesures necessàries per millorar les competències lingüístiques 

en anglès de l’alumnat i reforçar la formació inicial i contínua del professorat en 
aquesta matèria.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES PEl GP CSP (REG. 22423)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 302-00030/11).

Esmena 1, GP CSP
De modificació del punt 7
«7. Presentar un pla de foment de l’autoocupació dels joves catalans en el termini 

de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES PEl GP JS (REG. 22450)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
joventut (tram. 302-00030/11).
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Esmena 1, GP JS
De modificació
1. Caracteritzar el fenomen de la fuga de talents a partir de les diverses recerques 

universitàries que ja hi ha en marxa en aquest sentit aprofitant instruments ja exis-
tents, com ara l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) i el Registre de catalans i 
catalanes residents a l’exterior; proposar i impulsar mesures pal·liatives en el marc 
del grup de treball interdepartamental del nou Pla de Mobilitat i reforçar els instru-
ments de suport al retorn inclosos al portal MónCat.

Esmena 2, GP JS
De modificació i addició
2. Impulsar la modificació de la normativa autonòmica relativa al retorn dels ca-

talans que han passat a residir a l’estranger als efectes de tenir en compte el recent 
fenomen de joves talents catalans que han hagut de marxar a l’estranger, a ser possi-
ble abans d’acabar l’any 2016. En especial, cal adaptar la Llei 18/1996, de 27 de de-
sembre, de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior i la Llei 25/2002, 
de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs des-
cendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

Esmena 3, GP JS
De modificació
3. Continuar desenvolupant el model català d’educació plurilingüe que garanteix 

que tot alumne, en acabar l’ensenyament obligatori, independentment del seu origen 
lingüístic familiar té un domini de les llengües oficials al mateix nivell i de, com a 
mínim, una llengua estrangera (especialment l’anglès).

Esmena 4, GP JS
De modificació
4. Continuar aplicant les accions previstes a l’ofensiva de país a favor de l’èxit 

escolar, per tal de seguir reduint l’abandonament escolar prematur i assolir els ob-
jectius marcats per aquesta ofensiva l’any 2018.

Esmena 5, GP JS
De modificació
7. Presentar un pla de foment de l’emprenedoria dels joves catalans durant aques-

ta legislatura.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

ESMENES PRESENTADES PEl PPC (REG. 22455)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián Querol, diputat del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (tram. 302-00030/11).

Esmena 1, GP PPC
De modificació del punt 4
«4. Establir itineraris flexibles no irreversibles, a partir de segon d’ESO, de for-

ma que els estudiants puguin escollir aquells que millor s’adaptin a les seves capa-
citats, inclinacions, interessos i potencialitats.»
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Esmena 2, GP PPC
D’addició d’un nou punt 4 bis
«4 bis. Incrementar els recursos per a reforços i desdoblaments per tal de baixar 

ràtios i garantir plantilles docents estables i motivades.»

Esmena 3, GP PPC
De modificació del punt 6
«6. Implementar un programa específic de suport al lloguer d’habitatge assequi-

ble per a joves, tenint en compte la disponibilitat dels habitatges de la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), entitats 
financeres i administracions públiques.»

Esmena 4, GP PPC
D’addició d’un nou punt 5 bis
«5 bis. Prendre les mesures necessàries per tal que s’executi en la seva totalitat 

el fons vinculat al pla de Garantia Juvenil que gestiona la Generalitat de Catalunya. 
Per aconseguir aquest objectiu, el Govern haurà de: 

a) Completar la campanya de comunicació per què tots els joves coneguin les 
oportunitats que aquest pla ofereix.

b) Millorar i simplificar els mecanismes de sol·licitud de l’ajuda.
c) Informar convenientment al món empresarial català de les possibilitats que 

ofereix el Pla de Garantia Juvenil i habilitar una finestra de consulta i orientació 
permanent entre empreses i joves.»

Esmena 5, GP PPC
D’addició d’un nou punt 8
«8. Subvencionar en un 50% les quotes a la Seguretat Social en nous contractes 

a joves menors de 30 anys durant els dos primers anys.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Querol, diputat, GP PPC 
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