
PLE
DOSSIER

Sessió 24, dimarts 18 d’octubre de 2016

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies. Tram. 300-
00092/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2. Interpel·lació al Govern sobre política fiscal. Tram. 300-00087/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

3. Interpel·lació al Govern sobre el Departament d’Interior. Tram. 300-00088/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

4. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques respecte als aliments que 
fan emmalaltir. Tram. 300-00089/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària sanitària. Tram. 300-00090/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’educació infantil. Tram. 300-00091/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

7. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 19 d’octubre, a les 10.00 h).

8. Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017. Tram. 230-00003/11. 
Mesa ampliada. Debat i votació.

9. Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura 
de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2017. Tram. 230-00004/11. Mesa ampliada. 
Debat i votació.

10. Informe sobre el compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalu-
nya del 2015. Tram. 237-00001/11. Mesa ampliada. Presentació i votació de l’informe.

11. Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Tram. 202-
00029/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 140, 12).

12. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades. Tram. 270-00004/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat de 
totalitat (text presentat: BOPC 140, 63).

13. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat (text presentat: BOPC 89, 9).

14. Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària. Tram. 200-00011/11. 
Govern de la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: 
BOPC 201, 21).

15. Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tram. 
200-00010/11. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de les esmenes a 
la totalitat (text presentat: BOPC 201, 12).
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16. Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya. Tram. 
202-00039/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat i votació de les esmenes 
a la totalitat (text presentat: BOPC 206, 110).

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la 
programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00072/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a 
l’exterior. Tram. 302-00073/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats. Tram. 302-
00074/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa. 
Tram. 302-00075/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferrovià-
ries. Tram. 302-00076/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat. Tram. 
302-00077/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.
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Punt 7 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL 19 D’OCTUBRE DE 2016, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual de 

la legislació en matèria d’habitatge. Tram. 310-00125/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els problemes al ser-
vei de rodalia i als trens regionals. Tram. 310-00126/11. Marta Rovira i Vergés, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la 
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. Tram. 310-00127/11. Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions amb 
relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues. Tram. 310-00124/11. Jo-
sep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ha-
bitatge. Tram. 310-00119/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els procediments 
judicials per abusos sexuals a infants i joves. Tram. 310-00123/11. Gemma Lienas 
Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les beques menja-
dor. Tram. 310-00120/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inspecció de tre-
ball. Tram. 310-00121/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la infància. Tram. 310-
00122/11. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
10. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00081/11. Mireia Boya e Busquet, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00085/11. Xavier García Albiol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00084/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00082/11. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00080/11. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00083/11. Jordi Turull i Negre, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Substanciació.
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Punt 8 | Debat i votació

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017
230-00003/11

DICTAMEN

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2016, ha 

estudiat el projecte de pressupost del Parlament per al 2017 i, d‘acord amb els apar-
tats 3.g i 4 de l‘article 37 del Reglament del Parlament, ha aprovat el següent

Dictamen
La Mesa Ampliada del Parlament acorda: 
a) Aprovar el projecte de pressupost del Parlament per al 2017 i trametre’l al Ple 

perquè, si escau, l‘aprovi.
b) Trametre al Ple la següent proposta d‘article perquè, si escau, l’aprovi i la 

incorpori al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017: 

«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són 
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre 
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de 
la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en 
ferm, i a nom del Parlament.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció 
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de 
vinculació dels crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2017

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01) 53.650.703,80

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 26.695.114,17

10 ALTS CÀRRECS 7.077.649,10

100 Alts càrrecs 7.077.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 7.077.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 713.900,74

110 Personal eventual 713.900,74

1100001 Retribucions bàsiques 475.599,94

1100002 Retribucions complementàries 238.300,80

12 PERSONAL FUNCIONARI 14.232.786,82

120 Retribucions bàsiques 10.322.868,69

1200001 Retribucions bàsiques 10.322.868,69
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

121 Retribucions complementàries 3.909.918,13

1210001 Retribucions complementàries 3.909.918,13

13 PERSONAL LABORAL 0,00

131 Personal laboral temporal 0,00

1310001 Retribucions bàsiques 0,00

1310002 Retribucions complementàries 0,00

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 55.000,00

150 Incentius al rendiment  0,00

1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries 55.000,00

1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 55.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS 4.143.683,27

160 Quotes socials 4.143.683,27

1600001 Seguretat Social 4.108.995,65

1600002 MUFACE 7.799,50

1600004 Altres règims de previsió social 26.888,12

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS 472.094,24

171 Aportacions a plans de pensions 0,00

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

172 Altres prestacions socials 454.094,24

1720001 Prestacions complementàries 454.094,24

173 Despeses socials 18.000,00

1730001 Despeses socials 18.000,00

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 
SERVEIS 10.109.339,63

20 LLOGUERS I CÀNONS 384.982,12
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 107.565,00

2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions 107.565,00

201 Lloguers i cànons de material transport 36.120,00
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 36.120,00

202 Lloguers i cànons d'equips per a procés 
de dades, programari i reprografia 199.360,10

2020001
Lloguers i cànons d'equips per a procés 
de dades 191.374,10

2020002 Lloguers d'equips reprografia i de 
fotocopiadores 7.986,00

203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat 
material 41.937,02

2030001 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat 
material 41.937,02
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte

Import article Import total 
i per capítol

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.343.644,27

210 Conservació, reparació i manteniment 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 1.050,00

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 1.050,00

211 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 8.500,00

2110001 Conservació, reparació i manteniment 
material transport 8.500,00

212 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips procés de dades, programari i 
reprografia 660.004,38

2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d'equips per a procés de dades 167.204,58

2120002 Conservació, reparació i manteniment 
equips reprografia i fotocopiadores 59.730,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 433.069,80

213
Conservació, reparació i manteniment 
d'altre immobilitzat material 632.453,90

2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d'altre immobilitzat material 632.453,90

214 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 41.635,99

2140001 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment 41.635,99

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I 
ALTRES 3.715.813,24

220 Material d'oficina 141.797,00

2200001 Material ordinari no inventariable 88.697,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions 53.100,00

221 Subministraments  576.464,99

2210001 Aigua i energia 455.851,39

2210002 Combustible per a mitjans de transport 7.000,00

2210003 Vestuari 32.413,60

2210005 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres 15.000,00

2210089 Altres subministraments 63.700,00

222 Comunicacions 171.472,38
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 13.500,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu i 

dades adquirits altres entitats 157.972,38

223 Transports 20.000,00

2230001 Transports 20.000,00

224 Despeses d'assegurances 399.249,42

2240001 Despeses d'assegurances 399.249,42

225 Tributs 400,00

2250001 Tributs 400,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte

Import article Import total 
i per capítol

226 Despeses diverses 481.756,00
2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats 

promoció 2.000,00

2260002 Atencions protocol·làries i representatives 68.600,00

2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00

2260011 Formació del personal propi 37.100,00

2260040 Inscripció com a soci 4.750,00

2260089 Altres despeses diverses 361.306,00

227 Treballs realitzats persones físiques o 
jurídiques 986.515,93

2270001 Neteja i sanejament 651.565,93

2270005 Estudis i dictàmens 500,00

2270008 Intèrprets i traductors 42.500,00

2270089 Altres treballs realitzats per persones 
físiques o jurídiques 291.950,00

228 Serveis informàtics 938.157,52
2280001 Solucions Tecnològiques adquirides al 

CTITI 352.747,00
2280002 Serveis informàtics realitzats per altres 

entitats 585.410,52

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 4.031.900,00

230 Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00

2300001 Dietes, locomoció i trasllats 40.800,00

231 Altres indemnitzacions 3.991.100,00

2310001 Altres indemnitzacions 3.991.100,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 633.000,00

240 Despeses de publicacions 633.000,00

2400001 Despeses de publicacions 633.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.843.900,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE 
FI DE LUCRE I ALTRES ENS 
CORPORATIUS 15.843.900,00

482 A altres institucions sense fi de lucre 15.843.900,00
4820001 A altres institucions sense fi de lucre i a 

altres ens corporatius 6.000,00

4820006 A grups parlamentaris 15.837.900,00

6 INVERSIONS REALS 992.350,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 

CONSTRUCCIONS 609.550,00

610 Inversions en edificis i altres 
construccions 609.550,00

6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi 609.550,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 65.300,00

620
Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge 65.300,00

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge 65.300,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 60.000,00

640 Inversions en mobiliari i estris 60.000,00

6400001 Inversions en mobiliari i estris 60.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS 90.000,00

650 Inversions en equips de procés de 
dades i telecomunicacions 90.000,00

6500001 Inversions en equips de procés de dades 90.000,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL 36.500,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
36.500,00

6700001 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00

68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL 131.000,00

680 Inversions en immobilitzat immaterial 131.000,00

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 1.000,00

6800005 Desenvolupament sistemes informació 130.000,00

8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC 10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic 10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00
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Punt 9 | debat i votació

Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la 
Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2017
230-00004/11

TRAMESA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2016, 

d’acord amb la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics, ha estudiat els pressupostos del Consell de Garanties 
Estatutàries, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes per al 2017, a fi 
d’elevar-los al Ple perquè els aprovi.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Projecte de pressupost any 2017. Consell de Garanties Estatutàries                       Núm. orgànic: CC

APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

Total per 
conceptes

Total per articles i 
capítols

Econòmica Funcional

CAPÍTOL 1 . REMUNERACIONS DE PERSONAL

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS

100 Alts càrrecs

100.0001 Retribucions bàsiques 388.796,22

100.0002 Retribucions complementàries 770.356,58 1.159.152,80

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL

110 Personal eventual

110.0001 Retribucions bàsiques 6,00

110.0002 Retribucions complementàries 6,00 12,00

ARTICLE 12. PERSONAL FUNCIONARI

120 Retribucions bàsiques

120.0001 Retribucions bàsiques 373.783,66

121 Retribucions complementàries

121.0001 Retribucions complementàries 573.065,78 946.849,44

ARTICLE 13. PERSONAL LABORAL

130 Personal laboral fix

130.0001 Retribucions bàsiques 6,00

130.0002 Retribucions complementàries 6,00

130.0003 Altres remuneracions 6,00

131 Personal laboral temporal

131.0001 Retribucions bàsiques 76.753,88

131.0002 Retribucions complementàries 7.336,56

131.0003 Altres remuneracions 1.625,01 85.733,45
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes
Total per articles i 

capítols
Econòmica Funcional

ARTICLE 15. INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

151 Activitats extraordinàries

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00 4.000,00

ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
COTITZACIONS SOCIALS

160 Quotes Socials

160.0001 Seguretat Social 277.239,52

160.0002 MUFACE 6,00

160.0004 Altres règims de previsió social 2.000,00 279.245,52

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS

172 Altres prestacions socials

172.0001 Prestacions complementàries 6,00

173 Despeses socials

173.0001 Despeses socials 6,00 12,00

TOTAL CAPÍTOL 1 2.475.005,21 2.475.005,21

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I 
SERVEIS

ARTICLE 20. LLOGUERS I CÀNONS
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions

200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions 10.600,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades, programari i reprografia

202.0001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades 6,00

202.0002 Lloguers d’equips de reprografia i fotocopiadores 6,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

203.0001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 6,00 10.618,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210 Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

210.0001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 8.400,00

211 Conservació, reparació i manteniment de 
material de transport

211.0001 Conservació, reparació i manteniment de 
material de transport 6,00

212 Conservació, reparació i manteniment d’equips 
per a procés de dades, programari i reprografia

212.0001 Conservació, reparació i manteniment d’equips 
per a procés de dades 1.050,00

212.0002 Conservació, reparació i manteniment d’equips 
de reprografia i fotocopiadores

2.100,00

212.0003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 1.400,00
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes
Total per articles i 

capítols
Econòmica Funcional

213 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
immobilitzat material

213.0001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
immobilitzat material 69.200,00

214 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment

214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 6.000,00 88.156,00

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENT 
I ALTRES

220 Material d’oficina

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.000,00

221 Subministraments

221.0001 Aigua i energia 101.000,00

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00

221.0003 Vestuari 2.000,00

221.0089 Altres subministraments 1.100,00

222 Comunicacions

222.0001 Despeses  postals, missatgeria i altres similars 5.200,00

222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i 
dades adquirits a altres entitats 22.000,00

223 Transports

223.0001 Transports 6,00

224 Despeses d’assegurances

224.0001 Despeses d’assegurances 27.300,00

225 Tributs

225.0001 Tributs 5.800,00

226 Despeses diverses

226.0002 Atencions protocol·làries i representatives 5.000,00

226.0004 Jurídics i contenciosos 6,00

226.0005 Organització de reunions, conferències i cursos 15.000,00

226.0006 Oposicions i proves selectives 2.000,00

226.0010 Premis 6,00

226.0011 Formació del personal propi 20.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00

227
Treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques

227.0001 Neteja i sanejament 84.300,00

227.0002 Seguretat 76.600,00

227.0005 Estudis i dictàmens 6,00

227.0008 Intèrprets i traductors 2.000,00
227.0011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 2.226,00

227.0013 Treballs tècnics 9.000,00

228 Serveis informàtics

228.0001 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI 3.000,00

228.0002 Serveis informàtics realitzats per altres entitats 52.500,00 497.056,00
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes
Total per articles i 

capítols
Econòmica Funcional

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI

230 Dietes, locomoció i trasllats

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 25.000,00

231 Altres indemnitzacions

231.0001 Altres indemnitzacions 10.000,00 35.000,00

ARTICLE 24. DESPESES DE PUBLICACIONS

240 Despeses de publicacions

240.0001 Despeses de publicacions 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAPÍTOL 2 655.830,00 655.830,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS

610 Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per 

compte propi 40.000,00 40.000,00

ARTICLE 63. INVERSIONS EN MATERIAL DE 
TRANSPORT

630 Inversions en material de transport

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 6,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I 
ESTRIS

640 Inversions en mobiliari i estris

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 15.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS

650 Inversions en equips de procés de dades i 
telecomunicacions

650.0001 Inversions en equips de procés de dades 35.000,00 35.000,00

ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE 
IMMOBILITZAT MATERIAL

670 Inversions en altre immobilitzat material

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 55.000,00 55.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6 145.006,00 145.006,00
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APLICACIÓ
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA Total per 

conceptes
Total per articles i 

capítols
Econòmica Funcional

CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC

831 Préstecs i bestretes de qualsevol tipus de 
deute no documentada en títols de valors a 
curt termini

831.0001 Préstecs i bestretes concedits al personal a curt 
termini

6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 6.000,00

TOTAL PRESSUPOST 3.281.841,21 3.281.841,21

Projecte de pressupost per a l’exercici 2017. Sindicatura de Comptes de Catalunya

SERVEI ÚNIC / ESTAT DE DESPESES NÚMERO ORGÀNIC 03.01

APLICACIÓ 
ECONÒMICA EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

TOTAL PER 
CONCEPTES

TOTAL PER 
ARTICLES I 
CAPÍTOLS

1 CAPÍTOL 1.  REMUNERACIONS DEL 
PERSONAL

8.045.373,52

10 ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS 985.930,96
1 100 Retribucions Bàsiques i Altres 

Remuneracions 985.930,96

100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 410.861,36

100.000200 Retribucions complementàries alts càrrecs 575.069,60

11 ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL 65.970,66

1 110 Personal Eventual 65.970,66

110.000100 Retribucions bàsiques personal eventual 22.866,18
110.000200 Retribucions complementàries personal 

eventual 43.104,48

12 ARTICLE 12. FUNCIONARIS 5.838.971,90
1 120 Retribucions Personal 3.338.694,26

120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris 3.338.694,26
1 121 Retribucions Complementàries 2.500.277,64

121.000100 Retribucions complementàries funcionaris 2.500.277,64
121.000100 Retribucions complementàries funcionaris 0,00

1 122 Retribucions en espècie 2.500.277,64
122.000200 Retribucions complementàries funcionaris 2.500.277,64

130.000300 Retribucions complementàries funcionaris 2.500.277,64
1 131 Personal Laboral Temporal 5.000.555,28

131.000100 Retribucions complementàries funcionaris 2.500.277,64
131.000200 Retribucions complementàries funcionaris 2.500.277,64
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APLICACIÓ 
ECONÒMICA EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

TOTAL PER 
CONCEPTES

TOTAL PER 
ARTICLES I 
CAPÍTOLS

15 ARTICLE 15. INCENTIUS  RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 2.000,00

1 150 Incentius al Rendiment 0,00

150.000100 Productivitat 0,00

1 151 Activitats Extraordinàries 2.000,00

151.000100 Gratificacions Serveis Extraordinaris 2.000,00

16 ARTICLE 16. ASSEGURANCES I 
PRESTACIONS SOCIALS 1.152.500,00

1 160 Quotes Socials 1.152.500,00

160.000100 Seguretat Social 1.150.000,00

160.000200 Quotes MUFACE 2.500,00

17 ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS SOCIALS 0,00

170 Pensions 0,00

170.0001 Pensions 0,00

2 CAPÍTOL 2.  DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I DE SERVEIS 1.886.396,85

20 ARTICLE 20. LLOGUERS 831.400,00

201 16.400,00

201.000100 Lloguer de béns mobles 16.400,00

200 800.000,00

200.000200 Lloguer de béns immobles 800.000,00

202 15.000,00
202.000200 Lloguer equips de reprografia i 

fotocopiadores 15.000,00

21 ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I 
REPARACIÓ 132.200,00

210 32.000,00
210.000100 Conservació, reparació i manteniment 

terrenys, b.naturals, edificis 32.000,00

211 6.000,00
211.000100 Conservació, reparació i manteniment 

materials de transport 6.000,00

212 94.200,00
212.000200 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 4.200,00
212.000300 Manteniment aplicacions informàtiques 90.000,00

22 ARTICLE 22. MATERIAL, 
SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 792.796,85

220 Material d'Oficina 100.000,00

220.000100 Material ordinari no inventariable 50.000,00
220.000200 Premsa , revistes, llibres i altres 

publicacions
50.000,00
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APLICACIÓ 
ECONÒMICA EXPLICACIÓ DE LA DESPESA

TOTAL PER 
CONCEPTES

TOTAL PER 
ARTICLES I 
CAPÍTOLS

221 Subministraments de Béns i Serveis 70.000,00

221.000100 Aigua i energia 60.000,00

221.000200 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00

221.000300 Vestuari 4.200,00

221.000500 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00

221.008900 Altres subministraments 1.500,00

222 10.000,00
222.000100 Despeses postals, missatgeria i altres 

similars 10.000,00
222.000300 Comunicacions 0,00

223 55.000,00
223.000100 Transports 55.000,00

224 50.000,00

224.000100 Despeses d'assegurances 50.000,00

225 230,00

225.000100 Tributs 230,00

226 Despeses Diverses 131.000,00
226.000200 Atencions protocol·làries i representatives 20.000,00

226.000500 Organització de reunions i conferències 30.000,00

226.001000 Premis 1.000,00

226.001100 Formació i promoció del personal 50.000,00

226.008900 Altres despeses diverses 10.000,00

226.000600 Oposicions i proves selectives 10.000,00

226.000700 Publicació anuncis oficials 10.000,00

227 Treballs Realitzats per Altres Empreses 305.000,00

227.000100 Neteja i Sanejament 80.000,00

227.000200 Seguretat 60.000,00

227.001100 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge 20.000,00

227.000500 Estudis i treballs tècnics 10.000,00

227.001300 Treballs tècnics 10.000,00
227.008900 Altres treballs realitzats per altres 

empreses 125.000,00

228 71.566,85
228.000100 Solucions tecnològiques adquirides 

al CTTI 71.566,85

23 ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS PER 
RAÓ DEL SERVEI 80.000,00

230 80.000,00

230.000100 Dietes, locomoció i trasllats 80.000,00

231 0,00

231.000100 Altres indemnitzacions 0,00

232 0,00

232.000100 Dotació ajuts menjar 0,00

233 0,00

233.000100 Dotació Fons d'Ajut Social 0,00
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APLICACIÓ 
ECONÒMICA

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA TOTAL PER 
CONCEPTES

TOTAL PER 
ARTICLES I 
CAPÍTOLS

24 ARTICLE 24. DESPESES DE 
PUBLICACIONS 50.000,00

240 50.000,00

240.000100 Despeses de publicacions 50.000,00

4 CAPÍTOL 4.  TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 23.000,00

ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC 
ESTATAL 18.000,00

409 18.000,00
409.000100 A altres ens dependents del sector públic 

estatal 18.000,00

44 ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES I 
D'ALTRES ENS PÚBLICS 0,00

449 0,00

449.000200 Amb les universitats públiques 0,00

48 ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS 
SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP 5.000,00

482 5.000,00
482.000100 A altres institucions sense fi de lucre i 

altres ens corporatius 5.000,00

49 ARTICLE 49. A L'EXTERIOR 0,00

490 0,00
490.000100 Programes de cooperació amb altres 

òrgans de control extern 0,00

6 CAPÍTOL 6.  INVERSIONS REALS 903.742,00
ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I 
ALTRES CONSTRUCCIONS

61 628.742,00

610 628.742,00
610.000100 Inversions en edificis i altres construccions 628.742,00

62 ARTICLE 62. INVERSIONS EN 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE 30.000,00

620 30.000,00
620.000100 Inversions en maquinària, instal·lacions i 

utillatge 30.000,00

64 ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI 
I ESTRIS 70.000,00

640 70.000,00

640.000100 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00
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APLICACIÓ 
ECONÒMICA

EXPLICACIÓ DE LA DESPESA TOTAL PER 
CONCEPTES

TOTAL PER 
ARTICLES I 
CAPÍTOLS

65 ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS 
DE PROCÉS DE DADES 175.000,00

650 175.000,00

650.000100 Inversions en equips de procés de dades 175.000,00

8 CAPÍTOL 8.  ACTIUS FINANCERS 31.200,00

83 ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS 
I BESTRETES FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC 31.200,00

830 Préstecs i Bestretes Concedits al Personal 31.200,00
830.000100 Préstecs i Bestretes Concedits al Personal 31.200,00

Total pressupost per a l’any 2017

CAPÍTOL  I 8.045.373,52

CAPÍTOL II 1.886.396,85

CAPÍTOL IV 23.000,00

CAPÍTOL VI 903.742,00

CAPÍTOL VIII 31.200,00

TOTAL 10.889.712,37

Projecte de pressupost 2017. Síndic de Greuges

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  6.281.093,03

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.442.450,03

10 ALTS CÀRRECS 367.476,94

100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  

1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 175.150,02

1000002 Retribucions complementàries alts càrrecs 192.326,92

11 PERSONAL EVENTUAL 2.045.582,01

110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 657.078,10

1100002 Retribucions complementàries 1.388.503,91

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.159.391,08

120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 924.687,43
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte Import article

Import total 
i per capítol

121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 1.234.703,65

13 PERSONAL LABORAL 0,00

131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 0,00

1310002 Retribucions complementàries 0,00

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES 0,00

150 Incentius al rendiment  

1500001 Productivitat 0,00

151 Activitats extraordinàries

1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 0,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS 870.000,00

160 Quotes socials

1600001 Seguretat Social 870.000,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS 0,00

171 Pensions  

1710001 Aportacions a plans de pensions 0,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE 
SERVEIS 745.450,00

20 LLOGUERS I CÀNONS 23.450,00
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions 100,00

201 Lloguers i cànons de material transport

2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés de 
dades i programari 100,00

2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopies 10.000,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material 1.250,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 82.500,00

210 Conservació, reparació i manteniment 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions 25.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import 
concepte Import article

Import total 
i per capítol

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 10.000,00
2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores 1.500,00
2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 44.000,00

214 Altres despeses de conservació, reparació 
i manteniment

2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 2.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 585.500,00

220 Material d’oficina

2200001 Material ordinari no inventariable 3.000,00

2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

221 Subministraments  

2210001 Aigua i energia 63.000,00

2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00

2210003 Vestuari 100,00

2210089 Altres subministraments 7.000,00

222 Comunicacions postals, telefòniques i 
altres

2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 45.000,00
2220002 Comunicacions mitjançant ser.veu i dades 

adquirits entitats Generalitat 26.000,00
2220003 Comunicacions mitjançant serv.veu i dades 

adquirits altres entitats 19.000,00

224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 9.000,00

225 Tributs
2250001 Tributs 100,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocolàries i representatives 1.000,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 50.000,00

2260004 Jurídics i contenciosos 8.000,00

2260005 Organitzacions reunions, conferències i 
cursos 28.000,00

2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 26.000,00
2260011 Formació de personal propi 15.000,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat i 

salut laborals en el treball per prevenció de 
riscos laborals 5.000,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 300,00
2260089 Altres despeses diverses 25.000,00

227 Treballs realitzats per altres empreses

2270001 Neteja i sanejament 121.000,00

2270002 Seguretat 15.000,00

2270005 Estudis i dictàments 90.000,00

2270008 Intèrprets i traductors 5.000,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i 

destrucció 1.000,00
2270013 Treballs tècnics 7.000,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques 1.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 45.000,00

230 Dietes, locomoció i trasllats

230001 Dietes, locomoció i trasllats 45.000,00

232 Ajuts menjar

2320001 Ajuts menjar 0,00

233 Fons d’acció social

2330001 Fons d’acció social 0,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 9.000,00

240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 9.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.000,00

49 A L’EXTERIOR 13.000,00

490 A l’exterior

4900001 A l’exterior 13.000,00

6 INVERSIONS REALS 72.193,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 4.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 4.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL-
LACIONS I UTILLATGE 3.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge 3.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE 
DADES I TELECOMUNICACIONS 54.491,44

650 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions

6500001 Inversions equips procés de dades i 
telecomunicacions 54.491,44

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL 2.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total 
i per capítol

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL 7.701,56

680 Inversions immobilitzat immaterial

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 7.701,56

8 ACTIUS FINANCERS 8.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC 8.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 8.000,00
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Punt 10 | Presentació i votació de l’informe

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
del 2015
237-00001/11

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2016, d’acord amb l’ar-

ticle 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, acorda de proposar al Ple el compli-
ment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya del 2015.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Parlament de Catalunya

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 31.07.2015. 
Estat d’execució

Capítol Article
Pressupost              

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.936.649,10 3.946.427,84 2.990.221,26 3.946.427,84 3.946.427,84

11 744.670,03 437.476,75 307.193,28 437.476,75 437.476,75

12 13.462.705,74 7.538.121,53 5.924.584,21 7.538.121,53 7.538.121,53

13 68.847,15 39.281,60 29.565,55 39.281,60 39.281,60

15 70.000,00 4.805,03 65.194,97 4.805,03 4.805,03

16 4.444.325,00 2.314.520,74 2.129.804,26 2.314.520,74 2.314.520,74

17 2.609.840,22 343.074,03 2.266.766,19 343.074,03 343.074,03

Resultat 28.337.037,24 14.623.707,52 13.713.329,72 14.623.707,52 14.623.707,52

2 20 654.240,98 188.295,79 465.945,19 168.295,79 109.951,01

21 874.761,03 778.754,59 96.006,44 717.373,15 467.141,25

22 4.022.757,76 2.441.362,41 1.581.395,35 2.348.566,68 1.501.788,21

23 6.106.847,40 3.202.871,62 2.903.975,78 3.202.871,62 3.202.871,62

24 917.099,58 811.654,21 105.445,37 435.654,21 435.654,21

Resultat 12.575.706,75 7.422.938,62 5.152.768,13 6.872.761,45 5.717.406,30

4 48 16.122.898,79 8.895.615,20 7.227.283,59 8.895.615,20 8.895.615,20

Resultat 16.122.898,79 8.895.615,20 7.227.283,59 8.895.615,20 8.895.615,20

6 61 690.905,80 483.510,32 207.395,48 483.510,32 212.913,72

62 506.953,20 408.317,98 98.635,22 408.317,98 14.882,84

64 61.324,16 4.337,85 56.986,31 4.337,85 4.337,85

65 424.491,47 63.071,46 361.420,01 63.071,46 63.071,46

67 21.536,38 7.564,74 13.971,64 7.564,74 7.564,74

Resultat 1.705.211,01 966.802,35 738.408,66 966.802,35 302.770,61

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 58.750.853,79 31.909.063,69 26.841.790,10 31.358.886,52 29.539.499,63
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Parlament de Catalunya

Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2015 a 31.12.2015. 
Estat d’execució

Capítol Article
Pressupost              

definitiu Autoritzacions
Pressupost 
disponible Disposicions

Obligacions 
reconegudes

1 10 6.883.949,10 6.468.911,54 415.037,56 6.468.911,54 6.468.911,54

11 783.170,03 751.573,90 31.596,13 751.573,90 751.573,90

12 13.462.705,74 13.188.584,36 274.121,38 13.188.584,36 13.188.584,36

13 83.047,15 82.897,81 149,34 82.897,81 82.897,81

15 70.000,00 47.640,82 22.359,18 47.640,82 47.640,82

16 4.444.325,00 3.964.395,69 479.929,31 3.964.395,69 3.964.395,69

17 2.609.840,22 509.233,37 2.100.606,85 509.233,37 509.233,37

Resultat 28.337.037,24 25.013.237,49 3.323.799,75 25.013.237,49 25.013.237,49

2 20 556.240,98 192.849,97 363.391,01 192.849,97 191.052,48

21 1.016.116,03 1.016.088,40 27,63 1.014.594,02 1.005.941,36

22 4.059.402,76 3.498.461,00 560.941,76 3.474.415,28 3.379.150,25

23 6.026.847,40 4.679.407,61 1.347.439,79 4.679.407,61 4.679.407,61

24 917.099,58 875.087,28 42.012,30 704.922,53 527.684,25

Resultat 12.575.706,75 10.261.894,26 2.313.812,49 10.066.189,41 9.783.235,95

4 48 16.122.898,79 15.849.606,69 273.292,10 15.849.606,69 15.849.606,69

Resultat 16.122.898,79 15.849.606,69 273.292,10 15.849.606,69 15.849.606,69

6 61 690.905,80 531.340,50 159.565,30 531.340,50 531.340,49

62 506.953,20 419.854,38 87.098,82 419.854,38 419.854,38

64 61.324,16 28.554,35 32.769,81 28.554,35 28.554,35

65 424.491,47 238.122,17 186.369,30 238.122,17 238.122,17

67 21.536,38 21.174,81 361,57 21.174,81 21.174,81

Resultat 1.705.211,01 1.239.046,21 466.164,80 1.239.046,21 1.239.046,20

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 58.750.853,79 52.373.784,65 6.377.069,14 52.178.079,80 51.895.126,33
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Punt 11 | Debat de totalitat

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 27420 i 27435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 140, pàgina 12, del 26 
de maig de 2016. 

Punt 12 | Debat de totalitat

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

El text de la Proposta ha estat publicat en el BOPC 140, pàgina 63, del 26 de maig 
de 2016.

Punt 13 | Debat de totalitat

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 15739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.03.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 89, pàgina 19, del 24 de 
març de 2016. 
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Punt 14 | Proposta de tramitació en lectura única

Projecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària
200-00011/11

TEXT QUE SE SOTMET A VOTACIÓ

Preàmbul
Aquesta llei recull determinades mesures en matèria tributària, l’aprovació de les 

quals resulta urgent atès llur contingut i finalitat.
En total conté cinc articles, que afecten l’impost sobre el patrimoni, l’impost so-

bre successions i donacions, tasques de control tributari i lluita contra el frau, l’im-
post sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comer-
cial i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

En primer lloc, pel que fa als impostos sobre el patrimoni i sobre successions i 
donacions, les modificacions que introdueixen els articles 1 i 2 permeten que els be-
neficis fiscals previstos per als patrimonis protegits constituïts d’acord amb la nor-
mativa estatal també siguin aplicables als constituïts d’acord amb el dret civil català.

També en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, s’amplia de nou el 
termini (fins al 31 de desembre de 2017) per a poder aplicar l’ajornament excep-
cional a dos anys, concedit pels òrgans de gestió de l’Administració tributària, en els 
casos de manca de liquiditat de l’herència.

En tercer lloc, es regula la comunicació de dades amb transcendència tributària 
obtingudes per les administracions tributàries a l’Agència Tributària de Catalunya, 
amb l’objectiu d’aconseguir que s’exerceixin millor les competències en matèria tri-
butària de la Generalitat i, alhora, detectar incompliments tributaris i impulsar la 
lluita contra el frau.

Pel que fa a l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda 
per l’aviació comercial, les modificacions obeeixen a la necessitat d’adequar-lo a les 
regles del dret europeu en matèria d’ajuts d’Estat. En aquest sentit, s’amplia el fet 
imposable al transport aeri de mercaderies; se suprimeix de la base imposable el lí-
mit de 20.000 vols, i s’estableix un únic tipus de gravamen.

Finalment, amb relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, s’estableix una bonificació en la modalitat d’actes jurídics docu-
mentats que grava l’escriptura pública de separació i divorci i d’extinció de parella 
estable, amb la finalitat d’incentivar que aquests tràmits es facin per la via notarial i 
així es descongestionin els jutjats.

Capítol I. Impost sobre el patrimoni

Article 1. Modificació de la Llei 7/2004
Es modifica l’article 2 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i ad-

ministratives, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 2. Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb discapacitat 
»1. Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2004, si entre els béns o drets de con-

tingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable n’hi ha que 
formen part del patrimoni protegit de la persona contribuent constituït a l’empara 
de la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les 
persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament 
civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la persona contribuent es pot 
aplicar una bonificació del 99% en la part de la quota que proporcionalment corres-
pongui als dits béns o drets.

»2. La mateixa bonificació és aplicable als béns o drets de contingut econòmic que 
formin part del patrimoni protegit constituït a l’empara de la Llei 25/2010, del 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.»
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Capítol II. Impost sobre successions i donacions

Article 2. Modificació la Llei 19/2010
1. Es modifica l’article 56 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-

post sobre successions i donacions, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 56. Supòsit d’aplicació
»1. En la part de les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats que, en 

tant que excedeixi l’import màxim fixat per llei per a tenir la consideració de ren-
diments del treball del discapacitat, quedi gravada per l’impost sobre successions i 
donacions com a transmissió lucrativa entre vius, es pot aplicar en la base imposable 
una reducció del 90 % de l’import excedent, sempre que les aportacions complei-
xin els requisits i les formalitats que determina la Llei de l’Estat 41/2003, del 18 de 
novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modifica-
ció del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb 
aquesta finalitat.

»2. La mateixa reducció és aplicable, en els termes establerts en l’apartat 1, en el 
cas que les aportacions es facin a favor de patrimonis protegits constituïts a l’empa-
ra de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família.»

2. Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que resta redactada de la 
manera següent: 

«Segona. Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions pels 
òrgans de gestió

»Amb caràcter excepcional, l’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de 
l’Administració tributària en virtut de l’article 73.1 pot ésser de fins a dos anys en el 
cas de les quotes de l’impost sobre successions i donacions corresponents a fets impo-
sables meritats en el període que va de l’1 d’agost de 2009 al 31 de desembre de 2017.»

Capítol III. Subministrament de dades tributàries

Article 3. Modificació de la Llei 2/2014 
S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 132 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb el text següent: 
«4. Les dades amb transcendència tributària que han estat obtingudes per una 

administració pública per a l’exercici de les seves funcions en matèria de gestió, li-
quidació, inspecció i recaptació dels tributs com a conseqüència de delegacions de 
competències o encàrrecs de gestió efectuats per ajuntaments catalans poden ésser 
comunicades per la dita administració directament a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, quan aquesta, d’acord amb el que estableix la legislació tributària, les sol·liciti 
a l’efecte del compliment d’obligacions fiscals en l’àmbit de les seves competències».

Capítol IV. Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera 
produïda per l’aviació comercial

Article 4. Modificació de la Llei 12/2014
1. Es modifica l’article 2 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 

l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de 
l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 2. Objecte
L’objecte de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produï-

da per l’aviació comercial és gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus 
en vols comercials de passatgers i de mercaderies en els aeròdroms durant el cicle 
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LTO (landing and take-off), que comprèn les fases de rodada d’entrada a l’aeroport, 
de rodada de sortida de l’aeroport, d’enlairament i d’aterratge, pel risc que provoca 
en el medi ambient.»

2. Es modifica l’apartat 1 de article 3 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de 
l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació co-
mercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per 
la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen 
a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial l’emissió d’òxids de nitrogen de les 
aeronaus en vols comercials de passatgers i de mercaderies durant el cicle LTO en ae-
ròdroms pertanyents a municipis declarats zones de protecció especial de l’am bient 
atmosfèric per la normativa vigent.»

3. Es modifica l’article 6 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de 
l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 6. Base imposable
»1. La base imposable de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmos-

fera produïda per l’aviació comercial és constituïda per la quantitat, en quilograms, 
d’òxids de nitrogen emesa durant el cicle LTO de les aeronaus durant el període im-
positiu.

»2. A l’efecte de determinar la base imposable d’aquest impost, s’han d’aplicar 
els factors d’emissió que determina la guia d’inventaris d’emissions EMEP/EEA, de 
l’Agència Europea de Medi Ambient. En el cas dels helicòpters, els factors d’emissió 
aplicables són els que estableix l’Oficina Federal d’Aviació Civil de Suïssa.

»3. La base imposable d’aquest impost es calcula amb la fórmula següent: 
»BI = NV x FE mitjà
»On: 
»– BI és la base imposable.
»– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període 
impositiu.
»– FE mitjà és el factor d’emissió mitjà, expressat en quilograms.
»4. El factor d’emissió mitjà es calcula amb la fórmula següent: 

»FE mitjà = BI teòrica / NV
»On: 

»– BI teòrica és el resultat de sumar les bases imposables parcials que 
resulten de multiplicar, per cada model d’aeronau del contribuent, el nombre 
de vols anuals pel factor d’emissions d’òxids de nitrogen corresponent a aquell 
tipus d’aeronau.
»– NV és el nombre de vols (enlairaments) efectuats durant el període impositiu.»

4. Es modifica l’article 7 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’im-
post sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de 
l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que resta redactat 
de la manera següent: 

«Article 7. Tipus impositiu i quota íntegra
»1. El tipus impositiu és de 2,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen.
»2. La quota íntegra s’obté de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu.»
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Capítol V. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats

Article 5. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. Bonificació per l’escriptura pública de separació i divorci i 
d’extinció de parella estable
1. Gaudeix d’una bonificació del cent per cent de la quota gradual de l’impost 

sobre actes jurídics documentats l’escriptura pública atorgada pels cònjuges en què 
acorden, en els termes que regula la llei, llur separació o divorci de mutu acord.

2. La mateixa bonificació s’aplica a les escriptures públiques que documenten 
l’extinció de comú acord de la parella estable formalitzada pels convivents, d’acord 
amb l’article 234-4 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família, aprovat per la Llei 25/2010, del 29 de juliol.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, llevat de l’article 4, que entra en vigor l’1 de gener 
de 2017.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 34152).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2016.
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Punt 15 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 34151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2016

El text del Projecte de llei ha estat publicat en el BOPC 201, pàgina 12, del 2 d’agost 
de 2016. 

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 36273; 37575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 36273)

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de creació de 
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37575)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya (tram. 200-00010/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Punt 16 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 34309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.09.2016

El text de la Proposició de llei ha estat publicat en el BOPC 206, pàgina 110, del 8 
de setembre de 2016.

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 37015; 37048; 37051; 37417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 37015) 

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 37048)

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 37051)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i ter-
cer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-
00039/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 37417)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
113 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres 
primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00039/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP 
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Punt 17 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la 
pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans 
Audiovisuals
302-00072/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 37852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
300-00084/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Pel que fa el contracte programa: 
1. Presentar al Parlament de Catalunya el nou contracte programa acordat amb la 

Corporació Catalana de Mijtans Audiovisuals que garanteixi la viabilitat financera 
de la Corporació. En aquest sentit, fer complir la moció Moció 13/XI del Parlament 
de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en especial 
tot allò referent al punt 1 b) de la mateixa.

Pel que fa el foment de la pluralitat: 
2. Realitzar les accions oportunes i establir els criteris pertinents per assegurar 

una pluralitat i ponderació de veus diferents efectiva en els continguts de la progra-
mació dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

3. Prendre les mesures oportunes per avançar cap a una presència equànime als 
programes de tertúlia i opinió pel que fa la pluralitat social, cultural i política, així 
com també de paritat efectiva de gènere.

4. Presentar un informe en el que s’especifiqui clarament quins són els mecanis-
mes i els criteris establerts per definir els continguts informatius així com els aspec-
tes relacionats amb la interacció i la participació en aquests continguts per part dels 
ciutadans via xarxes socials.

5. Presentar un informe de compliment de l’article 25 de la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i, en especial, al que fa referència als 
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mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i al Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta així mateix al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya a introduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del 
criteri estadístic i quantitatiu en els serveis d’informatius. Així s’analitzarà la plu-
ralitat, la ponderació de la diversitat de veus i la paritat de gènere en tots els espais 
d’actualitat política i social que s’emetin als canals de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb especial atenció als espais d’opinió (tertúlies, debats, 
entrevistes i similars).

Pel que fa la governança del sector audiovisual de Catalunya.
7. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciati-

ves legislatives pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del 
Decret llei 2/2010, del 30 de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modifi-
cació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema 
d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis 
originals que determinen l’elecció únicament per majoria de dos terços dels diputats, 
i també que la proposta dels membres hagi d’ésser signada per tres grups parlamen-
taris com a mínim.

8. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reformar, juntament amb 
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el 
sistema governança dels dos òrgans, amb l’objectiu de fer-lo més clar, transparent i 
representatiu en tot allò referent a la seva composició, el mandat dels seus membres 
i la renovació dels mateixos quan ha finit el seu mandat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38900, 38904, 38911, 38915 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38900)

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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’audièn-
cia i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovi-
suals (tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 7

7. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives 
legislatives pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del Decret llei 
2/2010, del 30 de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diver-
ses lleis en matèria audiovisual, i en concret donar un impuls des de la cambra ca-
talana a la proposició de llei 202-00014/11, de modificació legislació comunicació 
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audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en 
segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals que determinen l’elec-
ció únicament per majoria de dos terços dels diputats, i també que la proposta dels 
membres hagi d’ésser signada per tres grups parlamentaris com a mínim.

Igualment, el Parlament de Catalunya declara la necessitat de procedir, durant el 
primer semestre de 2017 com a màxim, a la renovació dels tres Consellers de la Cor-
poració catalana de Mitjans Audiovisuals, el mandat del qual va expirar el març de 
2015.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8

8. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reformar, juntament amb 
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el 
sistema governança dels dos òrgans, amb l’objectiu de fer-lo més clar, transparent i 
representatiu en tot allò referent a la seva composició, el mandat dels seus membres 
i la renovació dels mateixos quan ha finit el seu mandat.

De la mateixa manera, el parlament de Catalunya subratlla la necessitat d’adop-
tar les mesures legislatives pertinents per tal d’assegurar que el llistat de candidats 
que el Parlament ha d’enviar com a possible consellers del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals serà sempre superior al nombre de 
les vacants existents. Aquesta llista estarà formada per professionals de la comuni-
cació de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d’experiència 
professional acreditada en l’àmbit de la comunicació audiovisual, tal i com recull la 
proposició de llei 202-00014/11, de modificació legislació comunicació audiovisual.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38904)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 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’audiència i la pluralitat de la programació de la 
Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició al punt 1

1. [...] financera de la Corporació. En aquest sentit, fer complir la Moció 13/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en 
especial tot allò referent al punt 1 b) de la mateixa. En aquest sentit, fer complir 
el punt 42 a) de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, en concret el ter-
mini de presentació de l’acord marc abans que acabi l’any 2016.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir els punts 41 a) i b) de la 
Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, que diuen el següent: 

«El Parlament de Catalunya es compromet a: 
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a) Desbloquejar la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la legis-
lació de Catalunya en matèria audiovisual, i tramitar-la sense dilacions, amb les 
compareixences dels sectors afectats.

b) Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir 
del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació 
s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig 
que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords 
de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament 
per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un 
mínim de tres grups parlamentaris.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38911)

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 se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència 
i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

1. En base al nou marc que estableixen els pressupostos per l’any 2017, treballar 
per acordar un nou contracte programa amb la Corporació Catalana de Mijtans Au-
diovisuals que garanteixi la viabilitat financera de la Corporació. En aquest sentit, 
fer complir la moció Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en especial tot allò referent al punt 1 b) de la 
mateixa.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. Seguir realitzant les accions oportunes i establint els criteris pertinents per as-
segurar una pluralitat i ponderació de veus diferents efectiva en els continguts de la 
programació dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

3. Seguir prenent les mesures oportunes per avançar cap a una presència equàni-
me als programes de tertúlia i opinió pel que fa la pluralitat social, cultural i políti-
ca, així com també de paritat efectiva de gènere.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

6. El Parlament de Catalunya insta així mateix al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya a obrir un debat sobre la incorporació de nous mecanismes de pluralitat. 
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Així s’analitzarà la pluralitat, la ponderació de la diversitat de veus i la paritat de gè-
nere en tots els espais d’actualitat política i social que s’emetin als canals de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb especial atenció als espais d’opinió 
(tertúlies, debats, entrevistes i similars).

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reformar, juntament amb 
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el sis-
tema governança dels dos òrgans, en relació al sistema de renovació dels membres 
dels respectius Consells de Govern, complint amb els acords aprovats a la Moció 
13/XI, de 17 de març de 2016.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

9. El Parlament manifesta la necessitat d’unificar les tres proposicions de llei en 
matèria de comunicació audiovisual que hi ha en tràmit actualment, 202-00014, 
202-00016 i 202-00026, en un únic debat parlamentari amb l’objectiu de complir 
amb la proposta de resolució 306/XI punt IV.3.a sobre Orientació Política General 
del govern en matèria de mitjans de comunicació i sector de l’audiovisual.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38915)

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 les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència 
i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

2. Realitzar les accions oportunes i establir els criteris pertinents per assegurar 
una pluralitat i ponderació de veus diferents efectiva en els continguts de la progra-
mació dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, així com en 
la programació de la resta de canals de mitjans de comunicació audiovisual, públics 
i privats, d’àmbit estatal o estrictament català, que emeten a Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

6. El Parlament de Catalunya insta així mateix al Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya a introduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del cri-
teri estadístic i quantitatiu en els serveis d’informatius. Així s’analitzarà la pluralitat, 
la ponderació de la diversitat de veus i la paritat de gènere en tots els espais d’actua-
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litat política i social que s’emetin als canals de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb especial atenció als espais d’opinió (tertúlies, debats, entrevistes 
i similars). Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya a fer extensiva aquesta anàlisi de la pluralitat als espais d’actualitat 
política i social de la resta de canals de mitjans de comunicació audiovisual, públics 
i privats, d’àmbit estatal o estrictament català, que emeten a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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Punt 18 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats 
catalanes a l’exterior
302-00073/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 37919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, 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 la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior 
(tram. 300-00082/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a què el Pla de Mobilitat 2017 i en 

els plans successius la realitat de l’emigració catalana actual sigui considerada com 
un problema de país i s’arbitrin els mecanismes necessaris que permetin: 

a. Activar mecanismes de coordinació entre les organitzacions socials que pres-
ten serveis d’orientació per a les persones que volen marxar a treballar fora del país 
i les comunitats catalanes de l’exterior que presten serveis d’acollida als diferents 
països del món; 

b. facilitar informació desagregada sobre les visites al portal MONCAT de forma 
que es pugui tenir una informació més acurada sobre motivacions, perfils professio-
nals i formatius, zones de procedència i països d’interès en el cas d’aquelles perso-
nes que han sol·licitat informació prèvia a la sortida; 

c. que el Govern col·labori en l’organització d’una Jornada de debat en aquest 
Parlament sobre l’emigració des de Catalunya on el Govern, el Parlament i les co-
munitats catalanes de l’exterior organitzades a través de la FIEC (Federació Interna-
cional d’Entitats Catalanes) puguin posar les bases d’un Pla Global per atendre les 
necessitats dels ciutadans catalans residents a l’exterior.

2. El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Ensenyament a reconèixer 
la realitat dels prop de 40.000 catalans residents a l’exterior menors de 16 anys i a 
establir un pla de suport a l’ensenyament de la llengua catalana a les entitats cata-
lanes de l’exterior en els cicles infantils que respongui a les necessitats d’assessora-
ment didàctic i formatiu pel professorat.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a què el projecte de llei per a la 
implantació del vot electrònic pels catalans residents a l’estranger que es presentarà 
properament a aquest Parlament i que ara està situat en el marc legal estricte de l’ac-
tual LOREG, contempli els mecanismes necessaris que no facin dependre la seva 
plena aplicació de la bona voluntat del Ministerio de l’Interior espanyol.

4. En el mateix sentit els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya adopten 
el compromís d’adreçar-se als grups parlamentaris al Congreso de los Diputados a 
Madrid per a demanar la immediata abolició de l’article 75 de la LOREG que ins-
taura el denominat «voto rogado». Si una reforma de la LOREG és possible per a 
facilitar que no es voti, si fos el cas, el 25 de desembre, també pot fer-se extensiva a 
altres articles de la mateixa Llei.

5. El Parlament de Catalunya entén que els catalans de l’exterior han de poder 
participar de forma plena en les futures eleccions constituents i/o en tota altra inicia-
tiva referendària que el Govern i el Parlament de Catalunya podessin convocar. Al 
no tenir el Govern català accés a les dades individuals dels residents a l’exterior no 
existeix un Cens que permeti garantir aquesta participació. Per tal de comptar amb 
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aquest cens propi dels catalans residents a l’exterior, el Govern endegarà una àmplia 
campanya per a fomentar la inscripció en l’existent Registre de Catalans i Catalanes 
Residents a l’Exterior, posat en marxa l’any 2014 amb finalitats estadístiques.

6. En aquest mateix sentit instem al Govern a trobar una fórmula jurídica que 
permeti als nascuts a Catalunya i residents a d’altres comunitats autònomes de l’Es-
tat a poder inscriure’s a l’esmentat Registre i a participar en aquestes futures convo-
catòries referendàries.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en el debat sobre Llei de la 
Comunitat Catalana de l’Exterior que el Govern ha presentat a la Comissió d’Afers 
Exteriors d’aquest Parlament es faciliti la inclusió de les esmenes presentades, entre 
altres, per la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) per tal de garantir 
els drets socials, drets lingüístics, drets culturals i drets de les persones que l’actual 
projecte no inclou. Aquest text està molt lluny de fer un reconeixement explícit de la 
igualtat de drets entre catalans residents a Catalunya i catalans residents a l’exterior, 
especialment en els drets socials o sanitaris o en el dret a poder veure la televisió 
pública catalana via satèl·lit, manté una estranya ambigüitat respecte del tractament 
com a catalans de l’exterior dels catalans residents a la resta de comunitats autòno-
mes de l’Estat espanyol, no obre cap porta a la col·laboració amb la resta de terres 
de parla catalana en la promoció i suport a la nostra llengua, i tampoc garanteix que 
els organismes i agències exteriors del Govern mantinguin amb les entitats catala-
nes de l’exterior els mínims de coordinació exigibles en qualsevol país que creu en 
la seva societat civil.

8. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en el text sobre la Llei de la 
Comunitat Catalana de l’Exterior es democratitzi el sistema d’elecció dels membres 
del Consell de les Comunitats Catalanes, se’l doti de mitjans i es reconegui plena-
ment el paper interlocutor de les federacions i plataformes sorgides des de les ma-
teixes comunitats catalanes de l’exterior.

9. El Parlament de Catalunya insta particularment al Departament de Salut a que 
tal com ha denunciat la pròpia Comissió Europea, es deixin d’expedir Certificats 
Provisionals Substitutoris en comptes de la Targeta Sanitària Europea. La legislació 
europea diu que els Estats Membres tenen l’obligació d’expedir la Targeta Sanità-
ria Europea a tots els ciutadans (amb cobertura màxima de 2 anys) i el Govern ha de 
facilitar el compliment d’aquesta obligació.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38876, 38905, 38906 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38876)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior (tram. 302-
00073/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat b bis al punt 1

b bis) Impulsar el programa «Queda’t a Catalunya», per facilitar una contracta-
ció de sis mesos per al jovent que ha finalitzat els seus estudis de grau, màster o ci-
cle formatiu de grau superior, per tal de poder oferir una cartera de llocs de treball 
en pràctiques remunerades, a partir dels quals trobar una feina relacionada amb 
els estudis cursats. Millorar la implementació del programa de Garantia Juvenil, 
que ha d’estar centrat en oferir una atenció individualitzada i plans d’ocupació que 
facilitin l’entrada del jovent al món laboral en tots els sectors i per a tots els nivells 
formatius.

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat b ter al punt 1

b ter) Impulsar un programa específicament adreçat al foment del retorn de les 
persones joves emigrades.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38905)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats cata-
lanes a l’exterior (tram. 302-00073/11).

Esmena transaccional 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a què el projecte de llei per a la 
implantació del vot electrònic pels catalans residents a l’estranger que es presenta-
rà properament a aquest Parlament i que ara està situat en el marc legal estricte de 
l’actual LOREG, contempli els mecanismes necessaris que no facin dependre la 
seva plena aplicació de la bona voluntat del Ministerio de l’Interior espanyol. Apro-
vi amb la màxima celeritat possible la llei electoral de Catalunya on es reguli el vot 
electrònic.

4. En el mateix sentit els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya adopten 
el compromís d’adreçar-se als grups parlamentaris al Congreso de los Diputados a 
Madrid per a demanar la immediata El Parlament de Catalunya insta al Govern de 
l’Estat a la reforma de la de la LOREG, especialment a l’abolició de l’article 75 que 
instaura el denominat «voto rogado». Si una reforma de la LOREG és possible per 
a facilitar que no es voti, si fos el cas, el 25 de desembre, també pot fer-se extensiva 
a altres articles de la mateixa Llei.

Esmena transaccional 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició 

5. El Parlament de Catalunya entén que els catalans de l’exterior han de poder 
participar de forma plena en les futures eleccions constituents i/o en tota altra ini-
ciativa referendària tot procés participatiu que el Govern i el Parlament de Catalu-
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nya podessin convocar. Al no tenir el Govern català accés a les dades individuals 
dels residents a l’exterior no existeix un Cens que permeti garantir aquesta partici-
pació. Per tal de comptar amb aquest cens propi dels catalans residents a l’exterior,. 
El Govern endegarà una àmplia campanya per a fomentar la inscripció en l’existent 
Registre de Catalans i Catalanes Residents a l’Exterior, posat en marxa l’any 2014 
amb finalitats estadístiques.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38906)

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 comunitats ca-
talanes a l’exterior (tram. 302-00073/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofundir, en el marc del Pla per 
a la Mobilitat Internacional i en els eventuals plans successius, en els mecanismes 
necessaris que permetin: 

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1 lletra a

a. Activar mecanismes de coordinació, en el si dels grups de treball de desenvo-
lupament del Pla per a la Mobilitat Internacional, entre les organitzacions socials 
que presten serveis d’orientació per a les persones que volen marxar a treballar fora 
del país i les comunitats catalanes de l’exterior que presten serveis d’acollida als di-
ferents països del món; 

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 1 lletra b

b. facilitar informació desagregada sobre les visites al portal MONCAT i les visi-
tes als serveis que proporciona, així com dels altres programes de mobilitat interna-
cional, de forma que es pugui tenir una informació més acurada sobre motivacions, 
perfils professionals i formatius, zones de procedència i països d’interès en el cas 
d’aquelles persones que han sol·licitat informació prèvia a la sortida; 

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1 lletra c

c. que el Govern col·labori en l’organització d’una Jornada de debat en aquest 
Parlament sobre l’emigració des de Catalunya on el Govern, el Parlament i les co-
munitats catalanes de l’exterior puguin enriquir les actuals iniciatives de suport als 
ciutadans catalans residents a l’exterior.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer la realitat dels prop de 
40.000 catalans residents a l’exterior menors de 16 anys i a establir un pla de suport 
a l’ensenyament de la llengua catalana a les entitats catalanes de l’exterior a totes les 
etapes de l’ensenyament obligatori que respongui a les necessitats d’assessorament 
didàctic i formatiu pel professorat o monitors.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a què el projecte de llei per a la 
implantació del vot electrònic pels catalans residents a l’estranger que es presentarà 
properament a aquest Parlament i que ara està situat en el marc legal estricte de l’ac-
tual LOREG, contempli els mecanismes necessaris que no facin dependre la seva 
plena aplicació de la bona voluntat del Ministeri de l’Interior espanyol.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 6

6. En aquest mateix sentit instem al Govern a trobar una fórmula jurídica que 
permeti als nascuts a Catalunya i residents a d’altres comunitats autònomes de l’Es-
tat a poder inscriure’s a l’esmentat Registre i a participar en aquestes futures convo-
catòries referendàries.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 7

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en el debat sobre Llei de la 
Comunitat Catalana de l’Exterior que el Govern ha presentat a la Comissió d’Afers 
Exteriors d’aquest Parlament es faciliti la inclusió de les esmenes presentades, entre 
altres, per la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) per tal de garantir 
els drets socials, drets lingüístics, drets culturals i drets de les persones que l’actual 
projecte no inclou. Aquest text està molt lluny de fer un reconeixement explícit de la 
igualtat de drets entre catalans residents a Catalunya i catalans residents a l’exterior, 
especialment en els drets socials o sanitaris o en el dret a poder veure la televisió 
pública catalana via satèl·lit, manté una estranya ambigüitat respecte del tractament 
com a catalans de l’exterior dels catalans residents a la resta de comunitats autòno-
mes de l’Estat espanyol, no obre cap porta a la col·laboració amb la resta de terres 
de parla catalana en la promoció i suport a la nostra llengua, i tampoc garanteix que 
els organismes i agències exteriors del Govern mantinguin amb les entitats catala-
nes de l’exterior els mínims de coordinació exigibles en qualsevol país que creu en 
la seva societat civil.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 8

8. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que, en el posterior desenvolupa-
ment reglamentari de la Llei de la Comunitat Catalana de l’Exterior es democratitzi 
el sistema d’elecció dels membres del Consell de les Comunitats Catalanes, se’l doti 
de mitjans i es reconegui plenament el paper interlocutor de les federacions i plata-
formes sorgides des de les mateixes comunitats catalanes de l’exterior.
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Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 9

9. El Parlament de Catalunya insta particularment al Departament de Salut a sol-
licitar al Govern de l’Estat que, tal com ha denunciat la pròpia Comissió Europea, es 
deixin d’expedir Certificats Provisionals Substitutoris en comptes de la Targeta Sa-
nitària Europea. La legislació europea diu que els Estats Membres tenen l’obligació 
d’expedir la Targeta Sanitària Europea a tots els ciutadans (amb cobertura màxima 
de 2 anys) i el Govern ha de facilitar el compliment d’aquesta obligació.

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00074/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 37920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les universitats (tram. 300-00083/11).

Moció
El Parlament insta al Govern a: 

Finançament públic, taxes i beques
1. Reduir, per al proper curs 2017-18, un 30% les taxes i preus universitaris apli-

cats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les universitats públiques 
aquesta reducció amb un augment de la transferència pública que s’haurà d’establir 
i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reduc-
ció (i que aproximadament comportaria un augment de les transferències del 19%). 
Aquesta reducció de taxes, ha de ser continuar els propers tres anys, fins que tin-
guem un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar, per exem-
ple, al d’Alemanya o de França.

2. Aprovar un nou Pla de Finançament de les Universitats Públiques 2017-2021, 
amb pressupost associat, que estigui acordat amb la comunitat universitària i l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per tal de millorar el finançament 
i garantir l’estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, 
la recerca i la innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una 
estructura suficient de PDI i PAS. L’objectiu ha de ser què en un període de quatre 
anys, el finançament públic del sistema universitari català sigui similar al dels paï-
sos europeus més avançats, en relació al pes d’aquest sobre el PIB de cada territori.

Aquest Pla de finançament haurà d’establir, entre institucions i de manera con-
junta, uns objectius estratègics i paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals 
s’estableixi el finançament, que ha de garantir disposar d’uns recursos basals que 
permetin una docència i recerca de qualitat a totes les universitats, i que faciliti ve-
ritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries 
europees. Això, a més, ha d’incorporar un finançament en relació als objectius es-
tratègics específics de cada universitat. Pla que, igualment, ha de tenir en compte els 
mecanismes de retiment de comptes cap a la societat.

3. Aprovar un nou Pla d’inversions 2017-2021, amb pressupost associat, acor-
dat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP) que permeti recuperar la desinversió patida per la paràlisi inversora dels 
darrers anys, millorar la preocupant situació actual dels equipaments, i projectar 
nous projectes d’inversió universitària de caràcter estratègic.

4. Definir i dissenyar per al curs 2017-18, d’acord amb els diversos agents de 
l’àmbit universitari, un pla de beques integral adreçat a l’educació superior que in-
corpori criteris basats en paràmetres socioeconòmics, en la mobilitat geogràfica, 
els resultats acadèmics, i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels estudis. Pre-
sentar el Pla a la Comissió d’Empresa i Ocupació, abans de l’inici de curs 2017-18. 
Aquest Pla de beques hauria d’incloure com a peça innovadora un programa de 
beques-salari.
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Docència
5. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (PAS i 

PDI) de les Universitats, a través de processos de reposició i promoció, que permetin 
deixar de banda la precarització laboral i facilitar unes millors condicions laborals 
als treballadors.

6. Definir una carrera docent i investigadora que englobi des de l’accés fins a 
l’exercici professional i que, entre altres qüestions, faci possible millorar les condi-
cions laborals dels docents i investigadors que treballen en el sistema universitari i 
de recerca del país.

7. Millorar i reforçar el sistema d’incentius de transferència tecnològica per als 
investigadors, dins les universitat catalanes, per tal que la participació i el liderat-
ge en projectes publico-privats, les llicències de patents a empreses i altres incen-
tius siguin valorats en el currículum dels investigadors i per a promoció d’aquests, i 
permetre un sistema d’accés que fomenti l’estabilització i la promoció del personal 
investigador.

8. Paralitzar la pròrroga del Pla Serra Hunter plantejada fins al 2030, sense que 
això afecti als processos que actualment estan en marxa, i així: 

a) Presentar, en el termini d’un mes a la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
un informe sobre l’avaluació del Pla Serra-Hunter. Aquesta avaluació hauria de ser 
comprensiva i incloure també l’avaluació independent de les pròpies universitats, 
com institucions receptores del Programa.

b) Obrir un procés de revisió del Pla que permeti augmentar l’autonomia uni-
versitària i l’eficiència en la captació de talent internacional del personal docent i 
investigador (PDI).

Governança
8. Desplegar les reformes legals i normatives per tal que sigui efectiva, viable i 

sostenible l’autonomia universitària, basada en els principis de mútua confiança en-
tre institucions públiques al servei de la ciutadania.

Recerca i innovació
9. Encarregar a la comissió de seguiment la realització i aprovació d’una revisió 

estratègica del Pacte nacional per a la recerca i la innovació (2017-2021) i del Pla 
de recerca i innovació, consensuada amb els principals actors polítics, universita-
ris, empresarials i socials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu global 
–públic+privat– de despesa del 2% del PIB, reforçant les accions encaminades a la 
transferència de coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 i de RISC3, 
amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions europees capdavanteres en l’àmbit tecno-
lògic.

10. Definir i aprovar, en els propers 6 mesos, conjuntament amb els actors impli-
cats, un programa que augmenti els recursos per a la innovació i la transferència de 
coneixement que ens acosti a l’objectiu d’inversió del 2% PIB, basat en les polítiques 
de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal 
d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

11. Presentar, en els propers 6 mesos, el Pla estratègic d’EURECAT, centre tec-
nològic de Catalunya, a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

12. Establir un nou Pla d’estímul i finançament de la recerca competitiva i de 
qualitat –bàsica, aplicada i transferida– que superi les limitacions de les convoca-
tòries estatals establint criteris propis de priorització que atenguin les necessitats 
estratègiques del país.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 38901, 38907, 38916 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38901)

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 les universitats (tram. 302-00074/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Reduir, per al proper curs 2017-18, un 30% les taxes i preus universitaris apli-
cats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les universitats públiques 
aquesta reducció amb un augment de la transferència pública que s’haurà d’establir 
i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reduc-
ció (i que aproximadament comportaria un augment de les transferències del 19%). 
Aquesta reducció de taxes, ha de ser continuar els propers tres anys, fins que tin-
guem un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar, per exem-
ple, al d’Alemanya o de França.

Igualment, Ampliar el programa FINAN fins un 10% més del 100% de la matrí-
cula, per despeses associades amb la mobilitat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8 (apartat Docència), que resta redactat de la següent 
manera

8. Elaborar, un cop revisada la situació del Pla Serra-Hunter, un Pla de contrac-
tacions eficient, ràpid, que respecti l’autonomia universitària i tingui com a objec-
tiu aprofundir en la internacionalització de la universitat catalana i la captació de 
talent.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 11, que resta redactat de la següent manera

11. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació de la present moció, 
un pla estratègic que reordeni la transferència tecnològica a Catalunya tornant al 
model TECNIO i modificant l’actual concentració en un sol centre tecnològic que 
suposa el model EURECAT.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38907)

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 universitats 
(tram. 302-00074/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Garantir en la proposta de pressupostos que s’ha de presentar en aquest parla-
ment que s’avançarà cap a un model de taxes universitàries que sigui fiscalment just 
i socialment equitatiu, tot assegurant la protecció de les rendes més desafavorides i 
el seu accés a la universitat a tots els nivells, des dels graus fins als màsters.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 2

2. Aprovar un nou Pla de Finançament de les Universitats Públiques 2017-2021, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, considerant el grau de progressivitat 
del nostre sistema fiscal i d’acord amb la comunitat universitària i l’Associació Ca-
talana d’Universitats Públiques (ACUP) per tal de millorar el finançament i garantir 
l’estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recer-
ca i la innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una estructura 
suficient de PDI i PAS. L’objectiu ha de ser que en un període de quatre anys, el fi-
nançament públic del sistema universitari català s’acosti al dels països europeus més 
avançats, en relació al pes d’aquest sobre el PIB de cada territori.

Aquest Pla de finançament haurà d’establir, entre institucions i de manera con-
junta, uns objectius estratègics i paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals 
s’estableixi el finançament, que ha de garantir disposar d’uns recursos basals que 
permetin una docència i recerca de qualitat a totes les universitats, i que faciliti ve-
ritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries 
europees. Això, a més, ha d’incorporar un finançament en relació als objectius es-
tratègics específics de cada universitat. Pla que, igualment, ha de tenir en compte els 
mecanismes de retiment de comptes cap a la societat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

3. Aprovar un nou Pla d’inversions 2017-2021 que, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries permeti millorar la preocupant situació actual dels equipaments, 
i projectar nous projectes d’inversió universitària de caràcter estratègic.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 4

4. Definir i dissenyar per al curs 2017-18, d’acord amb els diversos agents de 
l’àmbit universitari, un pla de beques integral adreçat a l’educació superior que in-
corpori criteris basats en paràmetres socioeconòmics, en la mobilitat geogràfica, els 
resultats acadèmics, i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels estudis. Presentar 
el Pla a la Comissió d’Empresa i Ocupació, abans de l’inici de curs 2017-18. En el 
moment en què els pressupostos ho permetin, aquest Pla de beques hauria d’incloure 
com a peça innovadora un programa de beques-salari.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 6

6. Treballar per aconseguir que millorin les condicions laborals dels docents i 
investigadors que treballen en el sistema universitari i de recerca del país en totes 
les etapes de la seva carrera.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Prorrogar el Pla Serra Húnter per un temps menor a l’inicialment previst i com 
a màxim fins l’any 2020/2025, sense que això afecti als processos que actualment 
estan en marxa, i així: 

a) Presentar, en el termini de dos mesos a la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
un informe sobre l’avaluació del Pla Serra-Hunter. Aquesta avaluació hauria de ser 
comprensiva i incloure també l’avaluació de les pròpies universitats, com a recepto-
res del Programa, així com la valoració del Consell Assessor del programa.

b) Obrir un procés d’avaluació i de revisió del Pla que, sense afectar al seu fi-
nançament, el faci més eficient i ràpid, asseguri que es garanteix l’autonomia i la 
internacionalització de les nostres universitats, i esdevingui una millor eina per a 
incorporar-lo com a personal docent i investigador (PDI).

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 8 bis

8. bis Desplegar les reformes legals i normatives que siguin necessàries per tal 
que sigui efectiva, viable i sostenible l’autonomia universitària, basada en les princi-
pis de mútua confiança entre institucions públiques al servei de la ciutadania.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 10

10. D’acord amb les disponibilitats pressupostaries definir i aprovar, en els pro-
pers 6 mesos, conjuntament amb els actors implicats, un programa que augmenti els 
recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que ens acosti a l’ob-
jectiu d’inversió del 2% del PIB, basat en les polítiques de recerca i les eines d’inno-
vació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la innovació 
a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Presentar l’estratègia del govern d’impuls a la innovació empresarial, que in-
clou els aspectes de transferència tecnològica en els quals és clau el rol dels agents 
acreditats Tecnio i, molt especialment, EURECAT.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 12

12. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, establir mesures d’estímul i 
finançament de la recerca competitiva i de qualitat –bàsica, aplicada i transferida– 
que superi les limitacions de les convocatòries estatals establint criteris propis de 
priorització que atenguin les necessitats estratègiques del país.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38916)

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 les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les univer-
sitats (tram. 302-00074/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou article 4 bis

Donar compliment a la moció 24/XI que instava el Govern a prendre les mesu-
res necessàries per tal que l’estructura d’estudis de grau + màster coneguda com a 
«3+2», no suposi un encariment del conjunt de la carrera universitària en les dife-
rents titulacions.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 8b 

b) Obrir un procés de revisió del Pla que permeti combatre la precarietat del pro-
fessorat universitari i l’eficiència en la captació de talent internacional del personal 
docent i investigador (PDI).

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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Punt 20 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
educativa
302-00075/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 37984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 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 la segregació educativa (tram. 300-00081/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret al Departament d’En-

senyament, a: 
1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats 

específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Cata-
lunya, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb la participació dels ajun-
taments i les famílies, entre d’altres.

En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals 
d’escolarització en el proper procés de preinscripció.

2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti 
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com 
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre 
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra-
ordinària per al proper curs: 

a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segre-
gació escolar amb els diferents poders públics i agents educatius que participen en 
l’admissió d’alumnat i que estan representats en les comissions de garanties d’ad-
missió.

b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu 
prioritari de la lluita contra la segregació, la utilització de les eines de política edu-
cativa disponibles actualment, com ara l’establiment de zones educatives, l’obertura 
o tancament de nous centres i línies, les ampliacions o reduccions de ràtios, les re-
serves de plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques o les adscrip-
cions entre centres de primària i secundària.

c) Establirà com a criteri pel manteniment dels concerts educatius la corespon-
sabilització en la matriculació de l’alumnat amb més dificultats.

d) Els criteris de programació de l’oferta de places seran els mateixos per als dos 
sectors de titularitat.

e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, 
prioritzarà la conservació de les línies públiques.

f) Controlarà i sancionarà, si és el cas, les irregularitats, tant en centres públics 
com privats, relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnat, com ara: 
l’assignació de punts addicionals a determinades sol·licituds quan no corresponen, 
la matriculació d’alumnes d’altres cursos per garantir la continuïtat de l’oferta i del 
concert educatiu, l’escolarització d’alumnes al centre sense tenir-los matriculats o 
l’aplicació d’ampliacions de ràtio sense autorització, així com actuar d’ofici.

g) Allargarà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives especí-
fiques fins a la finalització de tots els processos de matriculació en l’inici de curs.
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h) Revisarà les adscripcions entre centres de primària i secundària, per evitar 
adscripcions entre centres que tenen ambdós una demanda feble o socialment desa-
favorida i poden afavorir la creació de bosses d’exclusió.

i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides sufi-
cients per poder revertir les retallades que ha patit la contractació de professionals 
dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els logopedes dels CREDES, vetlla-
dors i vetlladores, tècnics d’integració sociocultural i auxiliars de suport.

j) Per tal de dotar de publicitat i transparència a tot el procés de preinscripció i 
matriculació, es regularan els següents aspectes: 

1. L’obligatorietat de publicar la llista d’alumnat matriculat, com també succeeix 
amb l’alumnat admès, i les modificacions que es produeixin fins a l’inici de curs es-
colar en la llista de matriculats: que es faci pública, de forma periòdica i fins a l’inici 
de curs, la relació d’alumnat matriculat al centre, amb la data de matrícula.

2. Es faran públiques les relacions baremades d’alumnat preinscrit que incor-
porin, no només les primeres opcions sinó també les segones i posteriors opcions, 
per ordre de sol·licitud del centre i de puntuació.

3. Publicar les vacants que romanguin al centre i que es vagin generant fins a 
l’inici de curs.

3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre 
les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de 
Catalunya prendrà les següents mesures aplicables en el proper procés de preins-
cripció i matriculació: 

a) Elaborarà un document informatiu on es reflecteixi la legislació i normativa 
vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats que, tant 
durant el període d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els 
centres sostinguts amb fons públics proporcionaran a les famílies de manera pres-
criptiva.

b) En aquesta informació s’hi farà constar, entre d’altres, els següents conceptes: 
1. Els centres en cap cas podran reclamar a la famílies, ni percebre de les matei-

xes, quantitats econòmiques per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, ni exigir 
aportacions en concepte de matrícula de reserva de plaça. Tampoc podran imposar a 
les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.

2. No es podrà exigir l’adquisició de material escolar per comprar al propi centre 
o en determinats establiments.

c) Aquesta informació estarà visible en la portada de totes les webs dels col·le-
gis sostinguts amb fons públics, així com a la web del departament d’Ensenyament.

d) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «aporta-
cions voluntàries», ho faran cada curs escolar, mitjançant una sol·licitud per escrit, 
on s’especificarà que és una aportació totalment voluntària, i en la qual les famílies 
constataran mitjançant signatura el seu consentiment. La sol·licitud haurà de reflectir 
que en qualsevol moment es pot revocar aquesta aportació.

e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions de vigilància i control del co-
brament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sos-
tinguts amb fons públics.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 38891, 38903, 38913, 38917 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38891)

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 segregació edu-
cativa (tram. 302-00075/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret al Departament d’En-
senyament, a: 

1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Cata-
lunya durant tot el curs escolar, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb 
la participació dels ajuntaments i les famílies entre d’altres.

En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals 
d’escolarització en el proper procés de preinscripció.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’apartat e) del punt 2

e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, 
treballarà amb l’objectiu de conservar les línies dels centres del Departament d’En-
senyament.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’apartat f) del punt 2

f) Sancionarà les irregularitats detectades, tant en centres públics com privats 
concertats relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnat, com ara les 
que es derivin de puntuacions que no corresponguin, alteració de les dades de ma-
triculació o altres.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió de l’apartat g) del punt 2

g) Allargarà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives especí-
fiques fins a la finalització de tots els processos de matriculació en l’inici de curs.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació a l’apartat i) del punt 2

i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides sufi-
cients per a poder continuar augmentant els recursos per a l’atenció educativa a 
l’alumnat en funció de les dotacions ja existents i de les necessitats detectades, amb 
l’increment de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els lo-
gopedes dels CREDA, els monitors de suport i els tècnics d’integració social.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de tot l’apartat j) del punt 2

j) Per tal d’incrementar la informació i la transparència del procés de preins-
cripció i matrícula es regularan, entre d’altres que puguin decidir autònomament 
les comissions de garanties d’admissió amb el suport de les OME on n’hi hagi, els 
següents aspectes: 

1. L’obligatorietat de publicar a l’inici del curs escolar la llista de l’alumnat que 
com a conseqüència del procés de preinscripció ha formalitzat la matrícula al cen-
tre, així com les vacants que hagin quedat.

2. Les llistes d’espera de cada centre es faran públiques incorporant la relació ba-
remada de les sol·licituds que hagin demanat aquell centre en qualsevol de les opcions.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38903)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari 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 la segregació educativa (tram. 302-00075/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1 

1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Cata-
lunya, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb la participació dels ajun-
taments i les famílies, entre d’altres.

En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals 
d’escolarització en el proper procés de preinscripció.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38913)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa (tram. 302-
00075/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació, supressió i addició a l’apartat 1

1) En compliment dels articles 87 de la LOE i 48 de la LEC, garantir la distri-
bució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Catalunya, mitjançant la co-
missió de garanties d’admissió amb la participació dels ajuntaments i les famílies, 
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entre d’altres, tot garantint la llibertat d’elecció de les famílies, segons l’article 2.d) 
de la LEC.

En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals 
d’escolarització en el proper procés de preinscripció.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 2

2) En compliment dels articles 44 i 48 de la LEC, i per tal de garantir un [...].

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra a), de l’apartat 2

a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segrega-
ció escolar amb els diferents poders públics i agents educatius que participen en l’ad-
missió d’alumnat i que estan representats en les comissions de garanties d’admissió.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra b), de l’apartat 2

b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu 
prioritari de la lluita contra la segregació, la utilització, d’acord amb el marc jurídic 
vigent, de les eines de política educativa disponibles actualment, com ara l’establi-
ment de zones educatives, l’obertura o tancament de nous centres i línies, les am-
pliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats 
educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió de la lletra c), de l’apartat 2

c) Establirà com a mèrit pel manteniment pels concerts educatius la coresponsa-
bilització en el desenvolupament del model d’escola inclusiva.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e), de l’apartat 2

e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, 
prioritzarà la conservació d’aquelles línies amb més demanda.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició de la lletra g), de l’apartat 2

g) En compliment de l’article 87.2 de la LEO, allargarà la reserva de places 
d’alumnat amb necessitats educatives específiques fins a la finalització del període 
de preinscripció i matrícula.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra h), de l’apartat 2

h) Revisarà les adscripcions entre centres de primària i secundària, per evitar 
adscripcions entre centres que tenen ambdós una demanda feble o socialment des-
afavorida i poden afavorir la creació de bosses d’exclusió. Qualsevol decisió al res-
pecte haurà de comptar amb la conformitat dels titulars en compliment de l’article 
76.2 de la LEC.
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Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3,

3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre 
les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de 
Catalunya garantirà la suficiència i l’estabilitat dels concerts educatiu i prendrà les 
següents mesures aplicables [...].

Esmena 10
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra a), de l’apartat 3

a) Elaborarà un document informatiu on es reflecteixi la legislació i normativa 
vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats que, tant 
durant el període d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els 
centres sostinguts amb fons públics proporcionaran a les famílies de manera pres-
criptiva.

Esmena 11
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió al número 1, de la lletra b), de l’apartat 3

1. Els centres en cap cas podran reclamar a la famílies, ni percebre de les matei-
xes, quantitats econòmiques per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, ni exigir 
aportacions en concepte de matrícula de reserva de plaça. Tampoc podran imposar a 
les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.

Esmena 12
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra c), de l’apartat 3

c) Aquesta informació estarà visible en la portada de totes les webs dels col·le-
gis sostinguts amb fons públics, així com a la web del departament d’Ensenyament.

Esmena 13
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra d), de l’apartat 3

d) Les possibles aportacions voluntàries de les famílies als centre sostinguts amb 
fons públics es realitzaran d’acord amb el que disposa l’art.88.1 de la LOE.

Esmena 14
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la lletra e), de l’apartat 3

e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions que assegurin la gratuïtat dels 
ensenyaments obligatoris a tots els centres sostinguts amb fons públics.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38917)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada 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 
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esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació edu-
cativa (tram. 302-00075/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti 
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com 
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre 
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra-
ordinària per al proper curs: 

a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segrega-
ció escolar amb les diferents administracions públiques i comunitat educativa que 
participen en l’admissió d’alumnat i que estan representats en les comissions de ga-
ranties d’admissió.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti 
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com 
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre 
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra-
ordinària per al proper curs: 

b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu 
prioritari de la lluita contra la segregació per sobre de la lliure elecció de centre, la 
utilització de les eines de política educativa disponibles actualment, com ara l’esta-
bliment de zones educatives, l’obertura o tancament de nous centres i línies, les am-
pliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats 
educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti 
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com 
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre 
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra-
ordinària per al proper curs: 

d) Els criteris i terminis de programació de l’oferta de places seran els mateixos 
per als dos sectors de titularitat.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació

2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti 
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com 
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre 
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extra-
ordinària per al proper curs: 

e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, 
eliminar concerts abans de tancar grups o línies públiques.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre 
les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de 
Catalunya prendrà les següents mesures aplicables en el proper procés de preins-
cripció i matriculació: 

e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions de vigilància i control del co-
brament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sos-
tinguts amb fons públics i imposar sancions en cas d’incompliment.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt f a l’article 3

f) Establirà com a criteri pel manteniment dels concerts educatius el no cobra-
ment de quaotes per tal de garantir la no segregació per motius econòmics.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC 
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Punt 21 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures ferroviàries
302-00076/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada 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 infraestructures ferroviàries (tram. 300-00085/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i atès que la xarxa està 

arribant al seu límit de capacitat i a data d’avui molts trens ja van plens des de les 
primeres parades, establir un pla d’actuació a mitjà i llarg termini que permeti per-
llongar les andanes per tal que es pugin fer servir trens d’una longitud més gran, que 
puguin absorbir la demanda en condicions òptimes.

2. En relació amb la línia 9 de metro, elaborar i presentar en seu parlamentària 
en un termini de tres mesos un informe exhaustiu i detallat que inclogui, com a mí-
nim, els següents elements: 

a. Una relació de tots els contractes adjudicats tant per a l’execució de les obres, 
com per a les actuacions complementàries i els serveis associats (redacció de projec-
tes, assistència tècnica, control de qualitat, concessions de gestió o manteniment...).

b. L’import abonat en cadascun d’ells fins al 30 de setembre de 2016, i una previ-
sió de l’import pendent d’abonar en aquells que encara no s’hagin finalitzat.

c. Una estimació de l’import de les actuacions pendents de contractar per fina-
litzar les obres.

3. En relació amb el servei de Rodalies de la Generalitat,
3.1. Definir clarament el servei de Rodalies que es vol per al futur: relacions ori-

gen-destinació, freqüències, parades, etc. i elaborar en un termini de sis mesos un 
pla de servei per tal que es puguin planificar les actuacions necessàries tant en la 
pròpia infraestructura ferroviària com fora d’ella per facilitar la intermodalitat i la 
complementarietat amb altres modes de transport. En particular per la seva trans-
cendència cal definir clarament: 

a) Les relacions, freqüències i parades en l’àmbit del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre un cop oberta la variant de Vandellós.

b) Les relacions origen-destinació en l’àmbit de Barcelona, analitzant en es-
pecial la necessitat d’establir línies que connectin per un costat la costa del nord 
i el sud de Barcelona i per l’altre les regions interiors (mar-mar, muntanya-mun-
tanya).

c) La concreció de les estacions terminals, en funció de les relacions origen-final 
establertes.

3.2. Definir el material mòbil necessari i planificar la compra de noves unitats 
per a la prestació del servei en condicions de confort adients. En especial, planifi-
car la substitució dels trens de mitjana distància més vells o no adequats a la durada 
efectiva d’aquests recorreguts. Aquesta planificació s’haurà de recollir tant en els 
contractes que es signin amb Renfe per a la continuació de la prestació del servei, 
com en els futurs plecs de licitació que haurien de permetre treure a concurs el ser-
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vei de Rodalies en un termini màxim de cinc anys, d’acord amb les directives eu-
ropees.

3.3. Millorar la informació i l’atenció al viatger, tant en cas de incidència com en 
condicions normals de circulació, garantint com a mínim: 

a) La instal·lació d’horaris i mapes a les andanes de totes les estacions, de manera 
que puguin ser consultats sense abandonar l’andana, atès que avui dia no sempre és 
possible (Plaça Catalunya, per exemple).

b) Senyalitzar mitjançant esquemes i indicacions senzilles les possibles conne-
xions urbanes (com Sants-P. Catalunya), de manera que es faciliti l’accés a aquests 
recorreguts.

c) Millorar la coordinació i la informació de les alternatives en cas d’incidència, 
tenint en compte tots els serveis de transport públic existents per a oferir la millor 
alternativa en cada cas.

4. En relació amb la infraestructura d’Adif, instar el Govern d’Espanya a: 
4.1. Recuperar els nivells de manteniment i actuacions de millora de la infraes-

tructura de fa cinc anys, tot revisant els procediments per a recobrar també els ter-
minis de tramitació per a l’aprovació dels projectes i la contractació.

4.2. Establir els convenis adients amb la Generalitat que determinin el nivell de 
servei i planificacions realistes de les actuacions de manteniment i millora de la xarxa.

4.3. Adaptar els plans d’inversió destinats a la millora de la capacitat i la expan-
sió de la xarxa a les necessitats de servei manifestades per la Generalitat de Cata-
lunya, amb especial atenció a la recuperació de temps de viatge en aquells trajectes 
que s’han vist incrementats per canvis normatius o afectacions permanents de la in-
fraestructura i també a aconseguir plena accessibilitat a les estacions.

5. En relació amb tota la xarxa: 
5.1. Actualitzar el pla d’expansió xarxa ferroviària (metro, FGC, tramvia), defi-

nint les solucions encara pendents, prioritzant les actuacions planificades i presen-
tant un pla d’inversió per als propers cinc anys.

5.2. Planificar la implantació de solucions d’intermodalitat que permetin incre-
mentar el nombre de viatgers de la xarxa ferroviària (connexió busos, aparcaments 
dissuasoris...).

5.3. Presentar en el termini de sis mesos un calendari de les actuacions necessà-
ries per a fer accessibles totes les estacions pendents (Urquinaona, Plaça de Sants...).

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38877, 38896, 38899, 38912, 38914 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38877)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 les infraestructures ferroviàries (tram. 302-00076/11).
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Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat d) al punt 2 

2. d) El Parlament insta al Govern a posar en funcionament durant l’any 2010 
el tram de la L10 de la xarxa de metro de Barcelona, que permetin la connexió dels 
barris de La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell amb la resta de xarxa 
de metro.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6

6. El Parlament insta al Govern a: 
A) Establir un grup de treball Estat-Generalitat que tingui com a finalitat definir, 

en el termini d’un any, quines línies ferroviàries de les que transcorrin pel territo-
ri de Catalunya són d’interès general, partint del criteri que no seran considerades 
d’interès general aquelles línies sobre les que circulin exclusivament trens l’origen i 
destinació es trobi dins de Catalunya. L’esmentat grup de treball buscarà les fórmu-
les de gestió, participació i implicació en la millora de la mobilitat i en la prestació 
del servei ferroviari en l’àmbit de les línies esmentades.

B) Complir les actuacions previstes en el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-
2015. Per a això, es crearà un consorci integrat per l’Estat, la Generalitat de Cata-
lunya i els ajuntaments implicats, per a la priorització, gestió i el seguiment de les 
inversions compromeses.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38896)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 

Parlamentari 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 sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (tram. 
302-00076/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 1

1. En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i atès que la xarxa està 
arribant al seu límit de capacitat i a data d’avui molts trens ja van plens des de les 
primeres parades, establir un pla d’actuació a mitjà i llarg termini que permeti per-
llongar les andanes per tal que es pugin fer servir trens d’una longitud més gran, que 
puguin absorbir la demanda en condicions òptimes. que passi des de l’augment de 
freqüències a la coordinació i complementarietat amb les millores de Renfe a l’Àrea 
del Vallès, per exemple.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició a l’apartat 3 punt 2

3.2. Definir el material mòbil necessari i planificar la compra de noves unitats 
per a la prestació del servei en condicions de confort adients. En especial, planifi-
car la substitució dels trens de mitjana distància més vells o no adequats a la durada 
efectiva d’aquests recorreguts incrementant la flota de Camp de Tarragona i Terres 



PlE 24
18 d’octubre de 2016

Dossier 30

de l’Ebre amb sèrie 449 per anar reduint les diferències entre el nord i el sud de Ca-
talunya, atesa la semblança dels mercats.

Aquesta planificació s’haurà de recollir tant en els contractes que es signin amb 
Renfe per a la continuació de la prestació del servei, com en els futurs plecs de lici-
tació que haurien de permetre treure a concurs el servei de Rodalies en un termini 
màxim de cinc anys, d’acord amb les directives europees.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 3

Eliminar els nous horaris de la R16, en funcionament des del 4 d’agost de 2016, 
atès que s’ha demostrat sobradament, i així ha estat reconegut per la mateixa conse-
lleria, que no han donat el resultat esperat. Oficialitzen els retards, incorporant-los 
als horaris, allarguen el temps de trajecte entre Barcelona i Tortosa/Ulldecona i evi-
ten una part important de les devolucions.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 3

Crear l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de les Terres de l’Ebre, així com 
la de les Comarques Centrals i la total implementació de la de l’àrea de Lleida.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 4

Complir el programa de desdoblament parcial de la línia R3 Hospitalet del Llo-
bregat-Puigcerdà.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 4

Fer compatible l’ampliació de rodalies de l’Aeroport T1 amb el pla de Rodalies, 
integrant aquest servei amb una línia existent de rodalies i no com a llançadora aï-
llada que consumeixi la capacitat limitada dels túnels de Barcelona.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 5

Instar a totes les empreses públiques ferroviàries, estatals i autonòmiques, a ga-
rantir la plantilla necessària per desenvolupar un servei de qualitat, respecte a la 
seguretat en la circulació, atenció als usuaris i manteniment de les instal·lacions i 
combois.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38899)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, 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 les infraestructures ferroviàries (tram. 
302-00076/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i atès que la xarxa està 

arribant al seu límit de capacitat i a data d’avui molts trens ja van plens des de les 
primeres parades, establir un pla d’actuació a mitjà i llarg termini que permeti per-
llongar les andanes per tal que es pugin fer servir trens d’una longitud més gran, 
que puguin absorbir la demanda en condicions òptimes, i accelerar les obres de per-
llongament de la línia 8 per a la connexió entre les estacions de Plaça d’Espanya i 
Gràcia.

[...]

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició de dues lletres d i e al punt 3.1.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
[...]
3. En relació amb el servei de Rodalies de la Generalitat,
3.1. Definir clarament el servei de Rodalies que es vol per al futur: relacions ori-

gen-destinació, freqüències, parades, etc. i elaborar en un termini de sis mesos un 
pla de servei per tal que es puguin planificar les actuacions necessàries tant en la 
pròpia infraestructura ferroviària com fora d’ella per facilitar la intermodalitat i la 
complementarietat amb altres modes de transport. En particular per la seva trans-
cendència cal definir clarament: 

a) Les relacions, freqüències i parades en l’àmbit del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre un cop oberta la variant de Vandellós.

b) Les relacions origen-destinació en l’àmbit de Barcelona, analitzant en especial 
la necessitat d’establir línies que connectin per un costat la costa del nord i el sud de 
Barcelona i per l’altre les regions interiors (mar-mar, muntanya-muntanya).

c) La concreció de les estacions terminals, en funció de les relacions origen-final 
establertes.

d) Les necessitats de transport de Rodalies a les províncies de Lleida i Girona.
e) La viabilitat de la línia Lleida - La Pobla de Segur.
[...]

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC   

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38912)

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 infraestructu-
res ferroviàries (tram. 302-00076/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 

En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) establir un pla d’actuació 
a mitjà i llarg termini que permeti incrementar l’oferta per absorbir la demanda en 
condicions òptimes



PlE 24
18 d’octubre de 2016

Dossier 32

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. En relació amb la línia 9 de metro, elaborar i presentar en seu parlamentària 
en un termini de tres mesos sis mesos un informe exhaustiu i detallat que inclogui, 
com a mínim, els següents elements: 

a. Una relació de tots els contractes adjudicats tant per a l’execució de les obres, 
com per a les actuacions complementàries i els serveis associats (redacció de projec-
tes, assistència tècnica, control de qualitat, concessions de gestió o manteniment...)

b. L’import abonat en cadascun d’ells fins al 30 de setembre de 2016, i una previ-
sió de l’import pendent d’abonar en aquells que encara no s’hagin finalitzat.

c. Una estimació de l’import de les actuacions pendents de contractar per fina-
litzar les obres.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4.1

4.1 Adoptar els nivells de manteniment i actuacions de millora de la infraestruc-
tura que es requereixen per a la correcta prestació del servei ferroviari, tot revisant 
els procediments per a reduir els terminis de tramitació per a l’aprovació dels pro-
jectes i la contractació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4.3

Adaptar els plans d’inversió destinats a la millora de la capacitat i l’expansió de 
la xarxa a les necessitats de servei manifestades per la Generalitat de Catalunya, 
prestant especial atenció a la millora de la fiabilitat i reducció del temps de viatge i 
també aconseguir plena accessibilitat a les estacions.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. En relació amb tota la xarxa, analitzar, en el marc del seguiment del Pla Di-
rector d’Infraestructures vigent i les seves actualitzacions, els diferents plans d’ex-
pansió de la xarxa ferroviària, les solucions d’intermodalitat per a la seva optimit-
zació i les actuacions per la seva total adaptació a persones amb mobilitat reduïda, 
tot ajustant el calendari per la seva implementació a les disponibilitats pressupos-
tàries vigents.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 5.1, 5.2 i 5.3

5.1. Actualitzar el pla d’expansió xarxa ferroviària (metro, FGC, tramvia), defi-
nint les solucions encara pendents, prioritzant les actuacions planificades i presen-
tant un pla d’inversió per als propers cinc anys.

5.2. Planificar la implantació de solucions d’intermodalitat que permetin incre-
mentar el nombre de viatgers de la xarxa ferroviària (connexió busos, aparcaments 
dissuasoris...).

5.3. Presentar en el termini de sis mesos un calendari de les actuacions necessà-
ries per a fer accessibles totes les estacions pendents (Urquinaona, Plaça de Sants...).

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38914)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari 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·lació al Govern sobre les infraestructures ferro-
viàries (tram. 302-00076/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. En relació amb el servei de Rodalies de la Generalitat en aquells aspectes 
que segons contracte programa vigent depenen del Govern de l’Estat, 

3.1 bis. Negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs complert per a la plena com-
petència en la gestió integral del sistema ferroviari que transcorre per Catalunya.

3.2 bis. Mentre es negocia el traspàs de competències, exigir al Govern de l’Estat 
el compliment complert del contracte programa vigent, especialment en els següents 
punts: 

a. (antic 3.2) Definir el material mòbil necessari i planificar la compra de noves 
unitats per a la prestació del servei en condicions de confort adients. En especial, 
planificar la substitució dels trens de mitjana distància més vells o no adequats a la 
durada efectiva d’aquests recorreguts. Aquesta planificació s’haurà de recollir tant 
en els contractes que es signin amb Renfe per a la continuació de la prestació del 
servei, com en els futurs plecs de licitació que haurien de permetre treure a concurs 
el servei de Rodalies en un termini màxim de cinc anys, d’acord amb les directives 
europees.

b. (antic 3.3) Millorar la informació i l’atenció al viatger, tant en cas de incidència 
com en condicions normals de circulació, garantint com a mínim: 

– (antic a) La instal·lació d’horaris i mapes a les andanes de totes les estacions, 
de manera que puguin ser consultats sense abandonar l’andana, atès que avui dia no 
sempre és possible (Plaça Catalunya, per exemple).

– (antic b) Senyalitzar mitjançant esquemes i indicacions senzilles les possibles 
connexions urbanes (com Sants-P. Catalunya), de manera que es faciliti l’accés a 
aquests recorreguts.

– (antic c) Millorar la coordinació i la informació de las alternatives en cas d’in-
cidència, tenint en compte tots els serveis de transport públic existents per a oferir 
la millor alternativa en cada cas.

c. (antic 4.1) Recuperar els nivells de manteniment i actuacions de millora de la 
infraestructura de fa cinc anys, tot revisant els procediments per a recobrar també 
els terminis de tramitació per a l’aprovació dels projectes i la contractació.

d. (antic 4.3) Adaptar els plans d’inversió destinats a la millora de la capacitat i 
la expansió de la xarxa a les necessitats de servei manifestades per la Generalitat de 
Catalunya, amb especial atenció a la recuperació de temps de viatge en aquells tra-
jectes que s’han vist incrementats per canvis normatius o afectacions permanents de 
la infraestructura i també a aconseguir plena accessibilitat a les estacions.

3.3 bis. Si en el termini màxim d’un any no es produeix el traspàs complert per a 
la plena competència en la gestió integral del sistema ferroviari, adoptar de manera 
urgent les mesures legislatives necessàries per articular l’expropiació forçosa d’ús 
temporal de la totalitat de la xarxa ferroviària de titularitat estatal que transcorre 
per Catalunya.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió

4. En relació amb la infraestructura d’Adif, instar el Govern d’Espanya a: 
4.1. Recuperar els nivells de manteniment i actuacions de millora de la infraes-

tructura de fa cinc anys, tot revisant els procediments per a recobrar també els ter-
minis de tramitació per a l’aprovació dels projectes i la contractació.

4.2. Establir els convenis adients amb la Generalitat que determinin el nivell 
de servei i planificacions realistes de les actuacions de manteniment i millora de la 
xarxa.

4.3. Adaptar els plans d’inversió destinats a la millora de la capacitat i la expan-
sió de la xarxa a les necessitats de servei manifestades per la Generalitat de Cata-
lunya, amb especial atenció a la recuperació de temps de viatge en aquells trajectes 
que s’han vist incrementats per canvis normatius o afectacions permanents de la in-
fraestructura i també a aconseguir plena accessibilitat a les estacions.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt a l’article 5

5.4. Completar el desplegament dels Plans de Mobilitat i les Autoritats Territori-
als de Mobilitat a tots els àmbits territorials de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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Punt 22 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de 
seguretat
302-00077/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 37989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat 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 Inter-
pel·lació al Govern sobre la política de seguretat (tram. 300-00086/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017, la convocatòria 

de 500 noves places d’agents dels Mossos d’Esquadra anunciada, per tal cobrir les 
baixes existents des de l’any 2011 i assolir l’objectiu de 18.000 Mossos d’Esquadra 
el més aviat possible.

2. Aprovar per al primer trimestre de l’any 2017 un concurs per a incorporar 
nous agents dels Mossos d’Esquadra provinents d’altres cossos de seguretat com Po-
licia Nacional, Guardia Civil i policies locals, i tenir així la possibilitat d’incorporar 
persones ja formades i amb experiència en un procés més breu de temps.

3. Crear una borsa d’hores extraordinàries per tal de cobrir el dèficit d’agents 
existent en determinades àrees bàsiques policials

4. Elaborar un catàleg amb la relació de llocs de treball de la segona activitat 
per als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, de tal manera que aquests llocs de 
treball tinguin relació amb tasques dins del cos i que, tot i la segona activitat, es pu-
guin realitzar.

5. Crear durant l’any 2017 nous centres de coordinació entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies locals en els municipis capitals de província o en aquells 
municipis amb una població superior als 100.000 habitants.

6. Revisar els convenis existents amb les policies locals per a estudiar la possibi-
litat de compartir funcions en matèria de seguretat entre ambdós cossos en aquells 
municipis en els que les necessitats de seguretat ho requereixin.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 38879, 38892, 38902 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38879)

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 la política de seguretat (tram. 302-00077/11).
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Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 1

Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017, la la convocatòria 
de 500 noves places d’agents dels Mossos d’Esquadra anunciada, per tal cobrir les 
baixes existents des de l’any 2011 i assolir l’objectiu de 19.000 Mossos d’Esquadra 
el més aviat possible.

Esmena 2
GP Socialista
De supressió del punt 5

5. Crear durant l’any 2017 nous centres de coordinació entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies locals en els municipis capitals de província o en aquells 
municipis amb una població superior als 100.000 habitants.

Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 6

6. Revisar i fer complir els convenis existents amb les policies locals per a 
estudiar la possibilitat de compartir funcions en matèria de seguretat entre amb-
dós cossos en aquells municipis en els que les necessitats de seguretat ho reque-
reixin 

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38892)

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 de se-
guretat (tram. 302-00077/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. Estudiar la viabilitat de dotar a la Direcció General de Policia d’una bossa 
d’hores extraordinàries per tal de cobrir les necessitats extraordinàries atenent a la 
situació pressupostària actual.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió al punt 4

4. Actualitzar periòdicament el catàleg amb la relació de llocs de treball de la 
segona activitat per als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, de tal manera que 
aquests llocs de treball tinguin relació amb tasques dins del cos i que, tot i la segona 
activitat, es puguin realitzar.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

5. Valorar durant l’any 2017, conjuntament amb els ajuntaments, com reforçar 
els mecanismes de coordinació existents entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les Po-
licies Locals en aquells municipis amb una població superior als 100.000 habitants.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 6

6. Revisar, sempre que així s’acordi en les respectives Juntes Locals de Seguretat, 
els convenis existents amb les policies locals per a estudiar la possibilitat de com-
partir funcions en matèria de seguretat entre ambdós cossos en aquells municipis en 
els que les necessitats de seguretat ho requereixin.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38902)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Par-

lamentari 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 la política de seguretat (tram. 302-00077/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 la convocatòria 
de 500 noves places d’agents dels Mossos d’Esquadra anunciada, per tal cobrir les 
baixes existents des de l’any 2011 i assegurar, a cada exercici pressupostari, una 
dotació suficient per a assolir i mantenir l’objectiu de 19.000 Mossos d’Esquadra 
en actiu.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 3

3. Crear una borsa d’hores extraordinàries per tal de cobrir el dèficit d’agents 
existent en determinades àrees bàsiques policials les diferents regions policials, així 
com adoptar mesures per tal d’assegurar que el romanent d’agents en actiu es dedi-
qui única i exclusivament a la formació dels agents del cos.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

5. Crear durant l’any 2017 nous centres de coordinació entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies locals en els municipis capitals de província o en aquells 
municipis amb una població superior als 100.000 habitants, i promoure juntament 
amb els ajuntaments la reunió de les Juntes Locals de Seguretat, en aquells munici-
pis on no s’estiguin reunint.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

7. Convocar, abans de finalitzar 2017, la Junta de Seguretat prevista en l’article 
164.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per tal d’assegurar la coordinació de 
les polítiques de seguretat i l’activitat dels diferents cossos policials que desenvolu-
pen llurs funcions a Catalunya, establint-hi els mecanismes de bescanvi d’informa-
ció i revisant els protocols de col·laboració i actuació coordinada.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carlos Sánchez Martín, diputat, GP C’s 
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