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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 78/XI del Parlament de Catalunya, sobre el pagament del deute 
pendent a les farmàcies
250-00023/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 84

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les far-
màcies (tram. 250-00023/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es- 
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6156).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya, després de constatar que la manca de recursos de què 

disposa la Generalitat provoca una situació financera complicada i genera distorsions en 
la tresoreria, insta el Govern a: 

a) Treballar per a garantir el pagament de les farmàcies de Catalunya, tan bon punt 
es vagin rebent els imports del Fons de liquiditat autonòmic autoritzat pel Govern de 
l’Estat.

b) Donar prioritat, en els pressupostos de la Generalitat per al 2016, a les partides 
de despesa social per a poder garantir els serveis essencials als ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Comissió, 
Antoni Castellà i Clavé

Resolució 79/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració i 
presentació d’informes relatius al deute amb els municipis i als immobles 
venuts
250-00024/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Economia i Hisenda, sessió 4, 13.04.2016, DSPC-C 84

La Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió tinguda el dia 13 d’abril de 2016, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració i presentació d’informes 
relatius a la rebaixa de la nota del deute feta per l’agència Fitch, al deute amb els muni-
cipis i als immobles venuts (tram. 250-00024/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6157).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li en sessió plenà-

ria, entre altres: 
a) Un informe detallat que inclogui informació sobre el volum total de deute públic 

de la Generalitat amb els municipis de Catalunya, el percentatge que aquest volum de 
deute suposa respecte als pressupostos que gestionen els ens locals i el calendari de pa-
gament previst.

b) Un informe exhaustiu de la relació d’immobles que ha venut la Generalitat al llarg 
de l’any 2015 que inclogui informació, entre altres, sobre la ubicació i l’ús particular de 
cada immoble, la superfície construïda de cada immoble, el preu de subhasta inicial de ca- 
da immoble, el preu de venda final total de cada immoble, el preu de venda final per uni-
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tat de superfície de cada immoble, els ingressos totals esperats per la venda de tots els 
immobles i els ingressos totals obtinguts, i les dades del comprador de cada immoble.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016
El secretari de la Comissió, Josep Maria Forné i Febrer; el president de la Comissió, 
Antoni Castellà i Clavé

Resolució 83/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transport sanitari a 
les zones de Terrassa i Sant Cugat del Vallès
250-00062/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 14.04.2016, DSPC-C 88

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el transport sanitari a Terrassa (tram. 250-00062/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 6232) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10144).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir les unitats de reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC), 

que incrementa les dotacions i les hores d’atenció sanitària durant els mesos de desem-
bre a març, en què es produeixen punts àlgids d’algunes malalties com les respiratòries.

b) Recuperar a la zona de Terrassa (Vallès Occidental) els dos vehicles del Pla inte-
gral d’urgències de Catalunya, que reforçaven el servei de transport sanitari des de l’1 
de desembre fins al 30 de març.

c) Revisar el funcionament del transport no urgent, reduir les hores que els pacients 
han de passar en aquests vehicles i millorar l’eficiència del servei, adaptant els recursos 
disponibles a les necessitats reals de la zona de Terrassa i, en qualsevol cas, garantint 
que, com a mínim, es mantingui el nombre de vehicles disponibles fins abans del canvi 
de model.

d) Restablir les hores de cobertura del transport sanitari i l’emplaçament i el tipus 
dels vehicles a la zona de Terrassa.

e) Valorar la necessitat de disposar d’un altre vehicle i, si cal, posar-lo a disposició a 
la zona de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 84/XI del Parlament de Catalunya, sobre la posada en marxa 
d’una campanya institucional sobre el trastorn de l’espectre autista
250-00080/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 14.04.2016, DSPC-C 88

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’una campanya institucional so-
bre l’autisme (tram. 250-00080/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10136).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa, en el marc del Pla inte-

gral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, una campanya institucio-
nal per a informar i sensibilitzar sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA).

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 85/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei de pediatria 
als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 5, 14.04.2016, DSPC-C 88

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2016, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de 
Rubí (tram. 250-00084/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 13024).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos pertinents per a: 
a) Estudiar, conjuntament i coordinadament amb l’Ajuntament de Rubí (Vallès Oc-

cidental), la possibilitat d’ampliar el servei de pediatria de l’atenció primària de la ciutat 
durant el 2016, i també el reforç dels serveis d’urgències pediàtriques dels hospitals de 
referència d’aquesta ciutat.

b) Recuperar, durant el 2016, el projecte de construcció de l’Hospital Vicente Ferrer, 
previst en el Pla sanitari del Vallès Occidental per a donar servei a la població de Rubí, 
Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre les centrals nuclears
250-00034/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 4, 14.04.2016, DSPC-C 90

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la 
vida útil de les centrals nuclears (tram. 250-00034/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 2406) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 6212).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reclamar al Govern de l’Estat, mentre la Generalitat no tingui la competència 

plena en aquesta matèria, l’elaboració d’un estudi sobre la viabilitat del tancament es-
glaonat de les centrals nuclears d’Ascó I i Ascó II el 2021 i de Vandellós el 2020.

b) Redactar un pla de potenciació econòmica de les comarques on hi ha centrals nu-
clears, tal com va aprovar el Parlament el 2011.

c) Reclamar i exigir al Govern de l’Estat la participació de la Generalitat en el con-
trol, el calendari i el seguiment de les accions de millorament que les empreses titulars 
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han d’aplicar a les centrals nuclears catalanes, segons el document aprovat pel Ple del 
Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el 14 de març de 2012.

d) Reclamar al Govern de l’Estat, mentre la Generalitat no tingui la competència 
plena en aquesta matèria, una representació institucional en el Consell de Seguretat Nu-
clear per mitjà de la modificació de la Llei de l’Estat 15/1980, de creació del Consell de 
Seguretat Nuclear, per a garantir-hi la presència de representants institucionals de les 
comunitats autònomes quan hagi de tractar afers que afectin els àmbits territorials res-
pectius.

e) Reclamar al Govern de l’Estat, mentre la Generalitat no tingui la competència 
plena en aquesta matèria, la subscripció del conveni a què fa referència l’article 132 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya per tal que la Generalitat participi en el disseny i 
la planificació del Pla d’emergències nuclears de Tarragona (Penta) i sigui coresponsa-
ble de gestionar les situacions d’emergència i d’organitzar els simulacres corresponents, 
amb els recursos i transferències financeres necessaris per a implantar-lo.

f) Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi la part proporcional al parc nu-
clear situat a Catalunya dels recursos econòmics que recull Enresa per a gestionar els 
residus i el desmantellament de les centrals.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafael Bruguera Batalla; el vicepresident en 
funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 87/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’un 
sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics
250-00053/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 4, 14.04.2016, DSPC-C 90

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema 
d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics (tram. 250-00053/11), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 10198).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un únic sistema d’accés als 

punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, d’acord amb l’Associació Catalana de Muni-
cipis, la Federació de Municipis de Catalunya, les diputacions, els ports i els aeroports i, 
si és possible, els gestors privats de càrrega, i també les empreses privades.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta de la Co-
missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 88/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques en 
matèria de recerca, desenvolupament i innovació
250-00066/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 4, 14.04.2016, DSPC-C 90

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de re- 
cerca, desenvolupament i innovació (tram. 250-00066/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
9983) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 10158).
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Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar més recursos públics que garanteixin que els pressupostos per al període 

2016-2020 siguin suficients, com a mínim, per a complir l’objectiu global (públic i pri-
vat) de despesa en recerca i desenvolupament (R+D) del 2% del producte interior brut, 
cercant la màxima sinergia entre el conjunt dels fons públics i els privats. En aquest sen-
tit, caldrà definir programes adequats i mesures que afavoreixin la inversió privada en 
R+D i que contribueixin a fer que aquesta inversió augmenti substancialment i s’apro-
ximi a les recomanacions de la Comissió Europea en matèria de finançament en R+D, 
segons les quals la proporció entre fons públics i privats s’ha d’acostar tant com sigui 
possible a un terç i dos terços, respectivament.

b) Mantenir vies de col·laboració entre els centres de transferència tecnològica cata-
lans inclosos a Tecnio i els altres centres de transferència tecnològica internacionals i 
d’altres comunitats autònomes, i també amb el ministeri del Govern de l’Estat i amb el 
departament de la Generalitat que gestionin les polítiques de recerca, desenvolupament 
i innovació (R+D+I).

c) Promoure que Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya estableixi les línies prio-
ritàries i de futur dels centres tecnològics avançats que s’han integrat a la fundació d’a-
quest centre, i que estableixi les línies de col·laboració i coordinació amb els altres cen-
tres tecnològics Tecnio, impulsant sinergies amb altres agents Tecnio i amb empreses 
en l’àmbit europeu.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla; la presidenta de la Co-
missió, Hortènsia Grau Juan

Resolució 89/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici d’un projecte 
turístic de difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 4, 14.04.2016, DSPC-C 90

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de 
difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida (tram. 250-00087/11), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 8873) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 12828).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar el projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó de la 

Seu Vella, per mitjà del Consorci del Turó de la Seu Vella, del qual formen part l’Ajun-
tament de Lleida i la Generalitat, amb la col·laboració, si escau, de Turisme de Lleida.

b) Fer, durant el 2016, l’aportació econòmica per a finançar el projecte turístic per tal 
d’aconseguir el coneixement i la difusió necessaris per a garantir el reconeixement per 
la UNESCO del conjunt monumental del turó de la Seu Vella com a patrimoni mundial, 
i també valorar les fórmules futures per a fer possibles les finalitats del dit projecte tu-
rístic.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafael Bruguera Batalla; la presidenta de la 
Comissió, Hortènsia Grau Juan
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Resolució 90/XI del Parlament de Catalunya, sobre les activitats 
extractives al Baix Camp
250-00113/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Empresa i Coneixement, sessió 4, 14.04.2016, DSPC-C 90

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 14 d’abril de 
2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Ar-
gentera (tram. 250-00113/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 12824).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aturar l’obertura de la pedrera de l’Argentera (Baix Camp) i la construcció del 

camí d’evacuació entre l’Argentera i Colldejou.
b) Impulsar un estudi que avaluï la concentració d’activitats extractives al Baix 

Camp, amb l’establiment d’un calendari de tancaments quan finalitzin els permisos 
concedits o si es compleixen les condicions per als tancaments anticipats, sempre que 
no comportin despeses afegides.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Rafael Bruguera Batalla; el vicepresident en 
funcions de president de la Comissió, Joan Ramon Casals i Mata

Resolució 91/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció dels infants 
i els adolescents maltractats
250-00165/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 3, 19.04.2016, DSPC-C 94

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents mal-
tractats (tram. 250-00165/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18839).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Executar amb caràcter immediat les mesures adequades de protecció i planifica-

ció dels recursos per tal de reduir al màxim el temps d’espera dels infants i els adoles-
cents que viuen en un centre d’acollida i s’han de traslladar a un centre residencial d’ac-
ció educativa, i el dels infants i els adolescents en situació de maltractament que viuen 
al domicili familiar i esperen una plaça en un centre d’acollida.

b) Potenciar les mesures alternatives per a integrar en una família els infants i els 
adolescents en situació de desemparament.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió, 
Montserrat Palau Vergés
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Resolució 92/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament de la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
250-00167/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 3, 19.04.2016, DSPC-C 94

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 250-00167/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 18840).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tramitar amb la màxima prioritat el 

projecte de decret de desplegament del procediment i les mesures de protecció dels in-
fants i els adolescents en situació de risc, desemparament o guarda protectora, que ema-
na de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, i el desplegament reglamentari de la resta de la llei.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió, 
Montserrat Palau Vergés
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de 
Viladecans, i la seva transformació en institut escola
250-00320/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 110)

Al BOPC 110

A la pàg. 16, al primer paràgraf

Hi ha de dir:
«Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, por- 
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Anna Gabriel i Saba- 
té, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediterrània de Vila-
decans i la seva transformació en institut-escola, per tal que sigui substanciada davant la  
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:»

A la pàg. 18, a la signatura

Hi ha de dir:
«Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscu-
biela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté,  
GP CUP-CC; portaveus»

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

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

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 22424)

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

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

Esmena 1, GP CSP

De modificació de l’apartat 1

«1. Presentar en el termini d’un mes abans del dia 15 de maig de 2016 el projecte 
de llei de Pressupostos i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.»

Esmena 2, GP CSP

D’addició a l’apartat 2

«2. Presentar, durant els propers tres mesos, i amb la complicitat d’altres Comuni-
tats Autònomes, una proposta pròpia de nou model de finançament per a Catalunya que 
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ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti finançar adequadament les competències 
transferides.»

Esmena 3, GP CSP

De supressió i addició a l’apartat 3

«3.Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
Obrir el diàleg amb altres Comunitats Autònomes per tal d’arribar a acords que 

permetin iniciar negociacions amb l’Estat per:»

Esmena 4, GP CSP

De supressió i addició a la lletra a) de l’apartat 3

«a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 
a l’any 2016.

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

Esmena 5, GP CSP

De supressió i addició a la lletra b) de l’apartat 3

«b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, incloent 
una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.

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

Esmena 6, GP CSP

De supressió i addició a la lletra d) de l’apartat 3

«d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situació si-
milar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l’Estat.

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

Esmena 7, GP CSP

De supressió i addició de l’apartat 4

«4. Presentar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i dona-
cions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.

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

Esmena 8, GP CSP

D’addició al final de l’apartat 14

«14. Donar compliment, durant els propers 2 mesos, a la Llei que limita el màxims 
salarials dels nous alts càrrecs de la Generalitat, tal i com concerta la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que a dia 
d’avui s’està incomplint»

Esmena 9, GP CSP

De supressió i addició a l’apartat 15

«15. Reduir un mínim d’un 11% els càrrecs de confiança del Govern per tal de retor-
nar al mateix número de personal de confiança que hi havia els càrrecs de confiança del 
Govern a un número inferior al que hi havia quan va prendre possessió el nou Govern.»
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Esmena 10, GP CSP

D’addició a l’apartat 16

«16. Suspendre els concerts amb els centres educatius, per valor de 30 milions d’eu-
ros, que segreguen l’alumnat per raó de sexe, després d’un període transitori necessari 
per permetre a aquests centres adaptar-se al principi de coeducació, per mitjà de l’esco-
larització mixta.»

Esmena 11, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Reforma de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/201 2, per tal de 
que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a 
l’establiment d’un Impost de grans fortunes.»

Esmena 12, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Millorar la gestió tributària en relació a l’impost sobre els habitatges buits esta-
blert en la Llei 14/2015.»

Esmena 13, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes de les rendes mitjanes, i 
incrementar els tipus de les rendes superiors del tram autonòmic de l’IRPF.»

Esmena 14, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Analitzar les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes, especialment les vin-
culades als tributs mediambientals, a partir d’una millora en la gestió i de la modifica-
ció dels tipus establerts en algunes de les taxes.»

Esmena 15, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Desenvolupar i posar en marxa les previsions que sobre noves taxes estableix la 
Llei de Finançament del Transport Públic.

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

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

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

goria mediambiental»

Esmena 16, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin orienta-
des a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats socials.»

Esmena 17, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Revisió dels criteris a partir dels quals s’atorguen subvencions a mitjans de comu-
nicació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les subvencions atorgades durant 
el present any, i limitar la renovació de les subvencions atorgades durant el present 
any.»

Esmena 18, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Reducció significativa, en un mínim del 50% de les partides adreçades a publicitat 
institucional, especialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.»



BOPC 112
22 d’abril de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 15 

Esmena 19, GP CSP

D’addició d’un nou apartat al final del text

«Revisió i rediscussió de la necessitat i l’oportunitat de cadascuna de les partides de 
despesa que no tinguin relació directa amb la prestació d’un servei públic.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22448)

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

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

Esmena 1, GP JS

De supressió del punt 1

«1. Presentar en el termini d’un mes el projecte de llei de Pressupostos i el projecte 
de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.»

Esmena 2, GP JS

De supressió del punt 2

«2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model de 
finançament per a Catalunya que ajudi a pal·liar el dèficit fiscal i que permeti finançar 
adequadament les competències transferides.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 3.b)

«3 b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 
Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, incloent 
una negociació per reduir una part de la totalitat del deute.»

Esmena 4, GP JS

De supressió del punt 3.c)

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

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 3.d)

«3 d) Continuar amb el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb 
una situació similar per tal de compartir propostes i objectius i establir una acció unità-
ria vers l’Estat.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 4

«4. Estudiar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i dona-
cions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.»

Esmena 6 bis, GP JS

De modificació del punt 5

«5. Instar el Govern de l’Estat que revisi els beneficis fiscals i que elimini aquells 
que són clarament regressius.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 11

«11. Dedicar les partides pressupostàries de la Direcció General d’Indústria i AC-
CIÓ al desplegament de l’Estratègia Industrial de Catalunya, com un dels eixos estratè-
gics per a millorar l’ocupació i la competitivitat de Catalunya.»
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Esmena 8, GP JS

De modificació de l’enunciat del punt 12

«12. Continuar treballant en la implantació del Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018, aprovat l’any 2015 i 
amb:»

Esmena 9, GP JS

De supressió del punt 13

«13. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma de l’Ad-
ministració Pública que ens permeti disposar d’un model d’administració centrat en el 
ciutadà, un model inspirat en els principis de l’eficiència, la transparència i la rendició 
de comptes.»

Esmena 10, GP JS

De supressió del punt 15

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

Esmena 11, GP JS

De modificació del punt 17

«17. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors. Presentar un Pla 
de pagament per resoldre aquesta situació, un cop l’Estat hagi estabilitzat els mecanis-
mes de liquiditat per poder programar els pagaments.»

Esmena 12, GP JS

De modificació del punt 18

«18. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans. Presentar un Pla de pa-
gament per resoldre aquesta situació, un cop l’Estat hagi estabilitzat els mecanismes de 
liquiditat per poder programar els pagaments.»

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

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

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 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 els projectes de llei de pressupostos i de mesures fiscals i financeres 
(tram. 302-00025/11).

Esmena 1, GP C’s

De modificació del punt 2

2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta per renovar el model de 
finançament de les comunitats autònomes que permeti finançar adequadament les com-
petències transferides.

Esmena 2, GP C’s

De supressió al punt 3 b)

3. Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
b). Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent del Fons de 

Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, incloent 
una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.
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Esmena 3, GP C’s

D’addició al punt 3 c)

3 c) elaborar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que sigui 
més just i millori substancialment la situació actual i permeti comptar amb més recur-
sos per desenvolupar polítiques socials i econòmiques.

Esmena 4, GP C’s

De supressió i addició al punt 3 d)

d) obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situació si-
milar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l’Estat 
conjunta de negociació.

Esmena 5, GP C’s

De supressió i addició al punt 7

7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la despesa 
a l’Administració de la Generalitat, i aplicar-ho als propers pressupostos de la Genera-
litat presentar-lo a la Comissió d’Economia i Finances.

Esmena 6, GP C’s

De supressió i addició al punt 12

12. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en compte:
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimilar-nos 

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

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

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

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

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 22453)

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

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

Esmena 1, GP PPC

D’addició d’un nou punt 1 bis

«1 bis. Presentar abans del 10 d’octubre d’enguany, d’acord amb l’article 32 de la 
llei Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de finances, el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 i la docu-
mentació annexa, per al seu examen, esmena i aprovació.»

Esmena 2, GP PPC

De modificació i addició del punt 2

«2. Presentar, durant els propers tres mesos, una proposta pròpia de nou model de 
finançament per a Catalunya dins de la LOFCA que redreci les deficiències del sistema 
actual aprovat l’any 2009 i que permeti finançar adequadament les competències trans-
ferides.»
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Esmena 3, GP PPC

De supressió de la lletra a), de l’apartat 3

«a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per 
a l’any 2016.»

Esmena 4, GP PPC

De supressió i addició de la lletra d), de l’apartat 3

«d) obrir, en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, el diàleg amb d’al-
tres Comunitats Autònomes que estan amb una situació similar per tal de compartir 
propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l’Estat.»

Esmena 5, GP PPC

D’addició del punt 7

«7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la des-
pesa a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Fi-
nances amb l’objectiu de complir, amb lleialtat institucional, amb els compromisos de 
dèficit públic amb la resta de Comunitats Autònomes, Govern d’Espanya i Unió Euro-
pea.»

Esmena 6, GP PPC

De supressió i addició del punt 9

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

Esmena 7, GP PPC

De modificació de la lletra b), de l’apartat 12

«b) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana per 
millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal en els impostos propis i 
transferits.»

Esmena 8, GP PPC

De supressió de l’apartat 16

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

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

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

ESMENES PRESENTADES

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22406)

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

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

Esmena 1, GP SOC

De supressió

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

D’addició

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

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22447)

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

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

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. Convocar una reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, a partir d’un ordre 
del dia prèviament acordat amb l’Estat, amb l’objectiu d’actualitzar tots els marcs de 
col·laboració, d’intercanvi de dades i de prevenció davant l’amenaça terrorista i d’altres 
reptes en l’àmbit de la seguretat i per tal de certificar i constatar a efectes econòmics el 
desplegament efectuat en el període 2010-2013 i revisar el nombre d’efectius de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per adequar-la a la realitat demogràfica i a 
les necessitats reals del seu desplegament i de les funcions policials que tenen encoma-
nades.» 

Esmena 2, GP JS

De modificació i addició del punt 3

«3. Continuar amb el calendari fixat per la Resolució 45/X del Parlament de Catalu-
nya sobre els torns de servei i la dotació d’armilles antibales i establir una bossa d’hores 
extraordinàries per donar compliment amb el Programa Operatiu Específic Antiterrorista 
(POEA) amb càrrec al fons de contingència, i amb l’objectiu de cobrir en les millors con-
dicions els torns de servei dels agents de la Policia de la Generalitat, tenint present l’ac-
tual manca d’efectius.» 

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 4

«4. Establir, tal i com ja s’ha demanat formalment davant el Ministeri de l’Inte rior, 
els mecanismes d’integració i coordinació de la informació i la intel·ligència entre el 
Cos de Mossos d’Esquadra i la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, des de 
la més estricta lleialtat institucional, per tal de disposar de les millors eines per afrontar 
els riscos i les amenaces que representa la globalització del terrorisme i del crim orga-
nitzat, tenint en compte la necessitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos pú-
blics i de poder accedir en temps real a informació veraç i contrastada que tingui utilitat 
directa en la lluita contra la criminalitat, en totes les seves formes.»

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 5

«5. Continuar utilitzant els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació 
entre el Cos de Mossos d’Esquadra i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de 
millorar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualse-
vol mena, amb especial èmfasi en la radicalització pseudo-religiosa de caire gihadista.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 6

«6. Vetllar per tal que es disposi de tot l’equipament i el material necessari per al 
Cos de Mossos d’Esquadra, a través de les unitats competents en aquesta matèria.»
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Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 8

«8. Desenvolupar les actuacions d’entrenament i formació previstes en el pla de mi-
llora de la seguretat ciutadana i, d’acord amb les previsions que ja porta a terme l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, incloure un reciclatge de la normativa aplicable 
a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i tècniques i estra-
tègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista, per tal d’acon-
seguir en tot moment una adequada capacitat de resposta i un millor coneixement de 
l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 9

«9. Continuar impartint sessions adreçades a policies locals per tal de traslladar-los 
informació i coneixement sobre les tècniques i estratègies de prevenció i detecció del 
radicalisme i del terrorisme gihadista, per tal d’aconseguir una millor capacitat de res-
posta i un millor coneixement de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça 
global.»

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 11

«11. Preservar que els Mossos d’Esquadra continuïn respectant l’exigència demo-
cràtica de mantenir la més estricta neutralitat política en l’exercici de les seves funcions 
i reiterar la necessitat de que la imatge i el bon nom de la Policia de la Generalitat res-
tin sempre salvaguardats i no es facin servir en reivindicacions partidistes de qualsevol 
mena.»

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22407)

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

tari 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 fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11).

Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 1

1. Presentar, abans del 15 de maig, el projecte de Llei de Pressupostos i el projecte 
de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.

Esmena 2, GP SOC

De modificació dels punts 2, 3, 4 i 5, nou text 

2. El Parlament insta al Govern a Iniciar negociacions amb l’Estat per: 
a) millorar i flexibilitzar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per a 

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

Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l’insuficient finançament de Catalunya, incloent 
una negociació per aconseguir una quitança d’una part d’aquest deute.
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c) elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori substancial-
ment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per desenvolupar polítiques 
socials i econòmiques.

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

Esmena 3, GP SOC

De modificació del punt 6 a)

6 a) Presentar, en el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016, una 
proposta de reforma i augment de l’impost de successions i donacions per tal d’augmen-
tar els ingressos per aquest concepte.

Esmena 4, GP SOC

De supressió

Del punt 6 f) apartat IV.

Esmena 5, GP SOC

D’addició a l’inici 6 g)

6 g) Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en compte:
a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i assimilar-nos 

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

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

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

Incrementar [...]

Esmena 6, GP SOC

De modificació del punt 7 b)

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

Esmena 7, GP SOC

D’addició de nous punts al punt 7

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

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

i) Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la despesa 
a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Finances.

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

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

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

m) Reservar una partida pressupostària per desplegar el Pla de Política Industrial 
de Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la compe-
titivitat de Catalunya.
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Tresoreria: 
n) Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un infor-

me sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors i un Pla de paga-
ment per resoldre aquesta situació,

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

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

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

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

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

Esmena 1, GP CUP-CC

D’addició al punt 6, la lletra h)

«Recuperar l’impost sobre els dipòsits bancaris, definit a la llei 4/2015.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta; Anna Ga-
briel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22449)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i pressu-
postària (tram. 302-00027/11).

Esmena 1, GP JS

De supressió del punt 1

«1. Redactar i presentar el projecte de pressupostos per al 2016 abans del dia 15 de 
maig de 2016.»

Esmena 2, GP JS

De modificació i supressió del punt 2

«2. Acompanyar el projecte de pressupostos amb iniciatives polítiques que permetin 
garantir la sostenibilitat del deute de la Generalitat i una rediscussió del repartiment 
dels objectius del dèficit entre les CCAA i l’Estat. Buscant el màxim consens a Catalu-
nya i generant espais de cooperació amb altres CCAA.»

Esmena 3, GP JS

De supressió del punt 3

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

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 4

«4. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el Govern de l’Estat revi-
si els objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en el marc del Memoràn-
dum d’Entesa i Acord Marc d’Assistència financera.»
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Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 6 a)

«6 a) Estudiar una proposta de reforma i augment de l’impost de successions i dona-
cions per tal d’augmentar els ingressos per aquest concepte.»

Esmena 6, GP JS

D’addició del punt 6 b)

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

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 6 d)

«6 d) Estudiar l’increment dels tipus de les rendes superiors del tram autonòmic de 
l’IRPF.»

Esmena 8, GP JS

De modificació del punt 6 f)

«6 f) Informar al Parlament sobre el desenvolupament i l’estat del compliment de 
l’article 18 de la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya tal 
com concreta la disposició addicional tercera dins del termini de la disposició final se-
gona de la mateixa llei aprovada el juliol del 2015.»

Esmena 9, GP JS

De supressió del punt 7 a)

«7 a. Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin ori-
entades a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats socials.»

Esmena 10, GP JS

De modificació del punt 7 c)

«7 c. Continuar garantint que les subvencions a mitjans de comunicació s’atorguin 
d’acord amb criteris de transparència, idoneïtat i equitat. Seguir promovent el desenvo-
lupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme, a la normalització 
lingüística i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació.» 

Esmena 11, GP JS

De modificació del punt 7 d)

«7 d. En el termini més breu possible, el Govern haurà d’aprovar el decret de desen-
volupament previst a la disposició addicional Vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en el que es de-
termina que el sou del personal directiu del sector públic de l’administració catalana, 
no pot superar el fixat per a un conseller o consellera.»

Esmena 12, GP JS

De supressió del punt 7 e)

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

Esmena 13, GP JS

De modificació del punt 7 f)

«7 f. El Govern elaborarà un pla de racionalització de la despesa de l’administració 
de la Generalitat.» 

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

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

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 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 fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11).
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Esmena 1, GP C’s

De supressió al punt 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Desenvolupar, en el marc del grup de treball d’estudi del deute, una auditoria so-

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

Esmena 2, GP C’s

De supressió al punt 4

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

Esmena 3, GP C’s

De supressió i addició al punt 5

5. Buscar la complicitat del conjunt de les forces del Parlament i d’altres comunitat 
autònomes, per tal d’exigir a l’Estat Espanyol, acordar amb el Govern d’Espanya una 
nova distribució dels objectius de dèficit per al període 2016-2020 entre els diferents ni-
vells de l’administració pública.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP C’s 

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

ESMENES PRESENTADES

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 22305)

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

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

Esmena 1, GP CSP

D’addició d’un nou apartat 

«El Parlament insta el Govern a realitzar les gestions oportunes davant el Govern 
de l’Estat per a procedir a la derogació del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22410)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parla- 
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el millorament de l’atenció sanitària (tram. 302-00028/11).
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Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 3 d)

«d) Establir els mecanismes necessaris que permetin que els pacients que són atesos 
a urgències, no hagin de romandre en les dependències més de 48 hores abans d’obtenir 
l’alta o ser derivats a llits d’aguts o sociosanitaris.»

Esmena 2, GP SOC

D’addició al punt 4

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

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

Esmena 3, GP SOC

D’addició d’un punt 5 d)

«d) Elaborar un Pla sociosanitari del Maresme Central que determini les necessitats 
de recursos en aquest àmbit amb l’horitzó temporal 2026, en funció de l’evolució demo-
gràfica de la població d’edat superior a 64 anys.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22446)

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

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

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 2 b)

«2 b) Presentar davant el Parlament, en el termini de sis mesos, els estudis realitzats 
per abordar la reforma del sistema d’atenció primària, amb la calendarització i valora-
ció econòmica de les iniciatives i actuacions que es conclogui dur a terme.»

Esmena 2, GP JS

D’addició del punt 3 a)

«3 a) Recuperar progressivament les dotacions econòmiques que han anat perdent 
durant els darrers anys per tal de recuperar les plantilles de personal, condicions la-
borals i l’actualització de les infraestructures necessàries, que els permeti incrementar 
l’activitat tant pel que a les activitats diagnòstiques, com quirúrgiques, com l’estada de 
pacients aguts, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

Esmena 3, GP JS

De modificació i addició del punt 3 b)

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

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 3 d)

«3 d) En el marc del nou Pla Director d’Urgències, establir les mesures necessàries 
que permetin reduir el temps de permanència dels pacients a urgències per adequar-lo 
al temps necessari per a la resolució del propi episodi urgent.»

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació del 3+2
302-00029/11

ESMENES PRESENTADES

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

19.04.2016

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

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

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

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició

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

Esmena 2, GP C’s

De supressió al punt 6

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

Esmena 3, GP C’s

De supressió al punt 8

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

Esmena 4, GP C’s

De supressió al punt 10

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

Esmena 5, GP C’s

De supressió i addició al punt 12

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

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22409)

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

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

Esmena 1, GP SOC

D’addició del punt 9

«9. Garantir la presència de l’estudiantat i dels representants sindicals membres de 
la plenària a tots els òrgans col·legiats, comissions i grups de treball que depenen del 
Consell Interuniversitari de Catalunya.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 22422)

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

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

Esmena 1, GP CSP

De modificació del punt 3

«3. Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera universitària, 
avançar per tal que el curs 2017-2018 les condicions d’accés a graus [...]»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22445)

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

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

Esmena 1, GP JS

De modificació del punt 1

«1. A l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el con-
text del Procés Constituent, i entenent que serà aleshores quan el Govern de la Gene-
ralitat disposarà de la sobirania per legislar en matèria universitària, garantir suport a 
la moratòria acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya a l’aplicació del Real 
Decreto 43/2015, de manera que durant la present legislatura es salvaguardin els ense-
nyaments acadèmics universitaris existents.»

Esmena 2, GP JS

De modificació del punt 2

«2. Garantir que els graus de 3 anys públics o que utilitzen instal·lacions públi-
ques previstos pel proper curs 2016-17: Global Studies (UPF, Disseny i Creació Digital 
(UOC) i Bachelor’s Degree in bioinformàtics (UPF+UB+UPC) no substitueixin cap es-
tudi actual ni vagin en detriment de la oferta pública en els estudis actuals.»

Esmena 3, GP JS

De modificació del punt 4

«4. Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics de grau amb 
una oferta de màsters públics, sense excepció.»

Esmena 4, GP JS

De modificació del punt 5

«5. Assegurar l’oferta de places públiques d’aquells màsters que habiliten per exer-
cir professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obligatoris, que 
permeten assolir les competències i coneixements necessaris i requerits per al desenvo-
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lupament d’aquestes professions, amb una oferta adequada a la demanda en el global 
del sistema.»

Esmena 5, GP JS

De modificació del punt 6

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

Esmena 6, GP JS

De modificació del punt 8

«8. Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat uni-
versitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesis de les conclusions i 
propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es coordinaran 
amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institucions i la societat 
civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin en la construcció del 
model universitari de la República Catalana, promocionant la participació en ells de 
representants de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.»

Esmena 7, GP JS

De modificació del punt 9

«9. Potenciar la presència de l’estudiantat als òrgans que depenen del Consell In-
teruniversitari de Catalunya.»

Esmena 8, GP JS

De supressió del punt 12

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

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 22454)

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

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

Esmena 1, GP PPC

De supressió del punt 3

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

Esmena 2, GP PPC

De modificació i supressió del punt 6

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

Esmena 3, GP PPC

D’addició d’un nou punt 13

«13. Per a una universitat econòmicament inclusiva, el Parlament de Catalunya ins-
ta el Govern de la Generalitat a: 
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a) Obrir una línia de crèdit públic per ajudar els estudiants a pagar el preu del màs-
ter. La devolució del crèdit es farà progressivament i en concordança a la situació labo-
ral de l’estudiant.

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

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

formativa sobre les beques Equitat entre la població que l’any següent s’incorporarà a 
la universitat.»

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

19.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 22408)

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

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

Esmena 1, GP SOC

De modificació del punt 3

«3. Adoptar les mesures necessàries per millorar les competències lingüístiques en 
anglès de l’alumnat i reforçar la formació inicial i contínua del professorat en aquesta 
matèria.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 22423)

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

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

Esmena 1, GP CSP

De modificació del punt 7

«7. Presentar un pla de foment de l’autoocupació dels joves catalans en el termini de 
sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.»

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

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 22450)

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

el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
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nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut 
(tram. 302-00030/11).

Esmena 1, GP JS

De modificació

1. Caracteritzar el fenomen de la fuga de talents a partir de les diverses recerques 
universitàries que ja hi ha en marxa en aquest sentit aprofitant instruments ja existents, 
com ara l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) i el Registre de catalans i catalanes 
residents a l’exterior; proposar i impulsar mesures pal·liatives en el marc del grup de 
treball interdepartamental del nou Pla de Mobilitat i reforçar els instruments de suport 
al retorn inclosos al portal MónCat.

Esmena 2, GP JS

De modificació i addició

2. Impulsar la modificació de la normativa autonòmica relativa al retorn dels cata-
lans que han passat a residir a l’estranger als efectes de tenir en compte el recent feno-
men de joves talents catalans que han hagut de marxar a l’estranger, a ser possible abans 
d’acabar l’any 2016. En especial, cal adaptar la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de rela-
cions amb les comunitats catalanes a l’exterior i la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de 
mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona mo-
dificació de la Llei 18/1996.

Esmena 3, GP JS

De modificació

3. Continuar desenvolupant el model català d’educació plurilingüe que garanteix 
que tot alumne, en acabar l’ensenyament obligatori, independentment del seu origen 
lingüístic familiar té un domini de les llengües oficials al mateix nivell i de, com a mí-
nim, una llengua estrangera (especialment l’anglès).

Esmena 4, GP JS

De modificació

4. Continuar aplicant les accions previstes a l’ofensiva de país a favor de l’èxit es-
colar, per tal de seguir reduint l’abandonament escolar prematur i assolir els objectius 
marcats per aquesta ofensiva l’any 2018.

Esmena 5, GP JS

De modificació

7. Presentar un pla de foment de l’emprenedoria dels joves catalans durant aquesta 
legislatura.

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

ESMENES PRESENTADES PEL PPC (REG. 22455)

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

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

Esmena 1, GP PPC

De modificació del punt 4

«4. Establir itineraris flexibles no irreversibles, a partir de segon d’ESO, de forma 
que els estudiants puguin escollir aquells que millor s’adaptin a les seves capacitats, in-
clinacions, interessos i potencialitats.»

Esmena 2, GP PPC

D’addició d’un nou punt 4 bis

«4 bis. Incrementar els recursos per a reforços i desdoblaments per tal de baixar rà-
tios i garantir plantilles docents estables i motivades.»
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Esmena 3, GP PPC

De modificació del punt 6

«6. Implementar un programa específic de suport al lloguer d’habitatge assequible 
per a joves, tenint en compte la disponibilitat dels habitatges de la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), entitats financeres i 
administracions públiques.»

Esmena 4, GP PPC

D’addició d’un nou punt 5 bis

«5 bis. Prendre les mesures necessàries per tal que s’executi en la seva totalitat el 
fons vinculat al pla de Garantia Juvenil que gestiona la Generalitat de Catalunya. Per 
aconseguir aquest objectiu, el Govern haurà de: 

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

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

reix el Pla de Garantia Juvenil i habilitar una finestra de consulta i orientació perma-
nent entre empreses i joves.»

Esmena 5, GP PPC

D’addició d’un nou punt 8

«8. Subvencionar en un 50% les quotes a la Seguretat Social en nous contractes a jo-
ves menors de 30 anys durant els dos primers anys.»

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

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 258/2014, pel qual s’institueix un programa de la Unió 
destinat a sostenir activitats específiques en l’àmbit de la informació 
financera i l’auditoria durant el període 2014-2020
295-00041/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 14.04.2016

Reg. 21544 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 258/2014 por el que se instituye un 
programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el 
ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-20 
(texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 202 final] [2016/0110 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 13.4.2016 COM(2016) 202 final 2016/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 258/2014 por el que se instituye un 
programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el 
ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-20 
(texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta
El mercado interior único es uno de los mayores logros de la Unión Europea. La 

integración y un mercado interior en perfecto funcionamiento son indispensables para 
garantizar el éxito de la Estrategia Europa 2020, y situar la economía de la UE en una 
senda de crecimiento sostenible que permita superar la crisis financiera y de deuda so-
berana que se desencadenó a partir de 2008.

Dado que los mercados de capitales son de dimensión mundial, la armonización de 
las normas de información financiera y de auditoría a nivel mundial es esencial para 
el buen funcionamiento de los mercados de capitales y la realización de un mercado 
integrado de servicios financieros en la UE. En lugar de introducir su propio conjunto 
de normas de información financiera, la UE decidió en 2002, con la adopción del Re-
glamento 1606/2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad 
(Reglamento NIC), aplicar las normas contables acordadas a escala internacional, las 
denominadas «normas internacionales de información financiera» (NIIF) elaboradas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB/CNIC).

A medida que aumenta el número de países que converge hacia las NIIF y las adop-
ta, la UE tiene que hablar con una sola voz. El Grupo Consultivo Europeo en materia 
de Información Financiera (EFRAG), asesor técnico de la Comisión Europea en mate-
ria contable, ha asumido gradualmente el cometido de aportar información ascendente, 
técnica y fiable al proceso de fijación de normas del IASB/CNIC.

Es preciso que tanto el organismo internacional de normalización como la organi-
zación que representa los intereses de Europa sean independientes, posean la suficiente 
capacidad y conocimientos técnicos para producir normas de calidad y contribuir a su 
elaboración, y dispongan de una sólida base financiera que les permita desempeñar su 
misión de interés público a largo plazo.

A tal fin, en 2009 el Parlamento Europeo y el Consejo instituyeron un programa co-
munitario destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de los servicios 
financieros, de la información financiera y de la auditoría1. Este programa se amplió 
con el Reglamento (UE) n.º 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014 (en lo sucesivo, el «Reglamento de financiación»). Los beneficiarios del 
programa ampliado son la Fundación NIIF, el EFRAG y el Consejo Internacional de 
Supervisión Pública (PIOB).

El Reglamento de financiación prorrogó la financiación de la Fundación NIIF y el 
PIOB durante el período 2014-2020. Habida cuenta de las incertidumbres relativas a 
una importante reforma de la gobernanza de la organización que se llevaba a cabo 2014, 
los colegisladores decidieron limitar su período de financiación hasta finales de 2016 
e invitaron a la Comisión a presentar una propuesta legislativa, en su caso, para seguir 
financiando el EFRAG después del 31 de diciembre de 2016. Entre tanto, el 31 de oc-
tubre de 2014 se llevó a término con éxito la reforma de la gobernanza del EFRAG. 
Por consiguiente, el presente Reglamento tiene por objeto ampliar la cofinanciación del 

1. Decisión 716/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se instituye un pro-
grama comunitario destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de los servicios financieros, de la información 
financiera y de la auditoría (DO L 253 de 25.9.2009, p. 8).



BOPC 112
22 d’abril de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 33 

EFRAG por parte de la Unión para el período 2017-2020 en el marco del programa de 
la Unión instituido por el Reglamento de financiación.

1.1. EFRAG
El EFRAG se creó en 2001 como organismo privado encargado de proporcionar a 

la Comisión Europea asesoramiento técnico en materia de información financiera. Al 
principio, el EFRAG asesoraba principalmente a la Comisión en cuanto a si una norma 
contable internacional destinada a adoptarse en la Unión cumplía los criterios técnicos 
de adopción2. El EFRAG ha asumido gradualmente una función proactiva, influyendo 
en la labor de elaboración de normas que desempeña el IASB/CNIC. Su contribución se 
plasma en la publicación de cartas de observaciones sobre los proyectos de normas y en 
su intervención en las fases iniciales a través de la publicación de documentos de debate 
sobre problemas contables de actualidad.

Inicialmente, los derechos de representación y de voto en los órganos de gobierno 
del EFRAG (tales como la Asamblea General y el Consejo Supervisor) se encontraban 
vinculados a la contribución financiera al presupuesto del EFRAG. El TEG (Grupo de 
Expertos Técnicos), órgano encargado de realizar los principales trabajos de carácter 
técnico, ha sido siempre independiente.

El 12 de noviembre de 2013, la Comisión publicó el informe de Philippe Maystadt, 
asesor especial del comisario de Mercado Interior y Servicios, en el que se exponían 
posibles reformas de la gobernanza del EFRAG destinadas a reforzar la contribución de 
la Unión al desarrollo de normas internacionales de contabilidad. Las recomendaciones 
de Philippe Maystadt fueron ampliamente respaldadas por el Consejo Ecofin de 15 de 
noviembre de 2014. El Parlamento Europeo y el Consejo también consideraron necesa-
ria la oportuna aplicación de la reforma para alcanzar los objetivos previstos del progra-
ma de cofinanciación que establece el Reglamento de financiación de 2014.

En julio de 2014, la Comisión presentó un informe al Parlamento Europeo y al Con-
sejo3 sobre los avances conseguidos en la aplicación de la reforma del EFRAG, en el 
que se llegaba a una conclusión favorable sobre los avances registrados hasta la fecha.

La reforma implicaba una revisión en profundidad de los estatutos y del reglamento 
interno del EFRAG a fin de incorporar una nueva estructura de gobernanza, que au-
mentaba la legitimidad y representatividad del órgano. Los estatutos y el reglamento in-
terno revisados del EFRAG fueron aprobados el 16 de junio de 2014 y entraron en vigor 
el 31 de octubre de 2014. El mismo día, el EFRAG amplió el número de sus miembros4 
y la nueva estructura de gobernanza empezó a ser operativa a partir de noviembre de 
2014.

La reforma ha dado lugar a la creación de un nuevo Consejo del EFRAG, su nue-
vo órgano decisorio, con una representación equilibrada de intereses públicos y priva-
dos. El Consejo adopta todas sus decisiones por consenso tras considerar los resultados 
del preceptivo procedimiento del EFRAG. La Comisión, las autoridades europeas de 
supervisión y el Banco Central Europeo han venido contribuyendo a los debates del 
Consejo en calidad de observadores. El presidente del Consejo es designado por la Co-
misión, previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo. En la actualidad, uno de 
los miembros del Consejo actúa en calidad de presidente a la espera del nombramiento 
formal. La Comisión vela por que el Comité de Reglamentación Contable facilite infor-
mación al EFRAG o solicite evaluaciones específicas cuando sea necesario. Como con-
secuencia de ello, el EFRAG está ahora en condiciones óptimas para afianzar la legiti-
midad de sus posiciones y contribuir significativamente al objetivo de una Europa que 
hable con una sola voz.

Con el fin de continuar desempeñando un papel clave a la hora de garantizar que se 
tomen debidamente en cuenta las necesidades e intereses de la Unión en la fase de de-
sarrollo de nuevas normas, así como de proporcionar a la Comisión dictámenes de alta 
calidad en materia de normas nuevas o modificadas, el EFRAG necesita una financia-
ción diversa, sólida y a largo plazo, para que sea creíble e independiente y esté en con-

2. El EFRAG es el organismo mencionado en el considerando (10) del Reglamento de las NIC.
3. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-396-EN-F1-1.Pdf
4. Actualmente, el EFRAG cuenta con dieciséis miembros pertenecientes a organizaciones de partes interesadas europeas 
(BUSINESSEUROPE, EACB, EBF, EFAA, EFFAS, ESBG, FEE e Insurance Europe) y organizaciones nacionales (Dinamar-
ca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia y Reino Unido).

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-396-EN-F1-1.Pdf
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diciones de producir documentos de gran calidad mediante la contratación de expertos 
del máximo nivel.

De conformidad con el Reglamento de financiación, se asignó al EFRAG un im-
porte de 9 303 000 EUR para el período 2014-2016. El presente Reglamento propone 
asignar al EFRAG un importe adicional de 13 831 000 EUR para el período 2017-2020. 
Este importe corresponde a la cantidad de financiación del EFRAG para ese período 
que figura en la propuesta de la Comisión de 19 de diciembre de 2012 sobre el Regla-
mento de financiación actualmente en vigor. A fin de garantizar la continuidad operati-
va del EFRAG es necesario mantener la cofinanciación de la UE, dado que representa 
aproximadamente el 60 % del presupuesto del órgano.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La base jurídica es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particu-

lar, su artículo 114.
De conformidad con la política legislativa de la Comisión adoptada en el contexto 

del marco financiero plurianual, se propone que el presente programa de financiación 
adopte la forma de reglamento.

2.2. Principio de subsidiariedad
El programa de la Unión prevé la posibilidad de cofinanciar las actividades de de-

terminados organismos que persiguen fines de interés general en relación con cuestio-
nes que afectan a la Unión en su conjunto en el ámbito de la información financiera y la 
auditoría. La propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, conforme al artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea, puesto que sus objetivos no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, 
debido a las dimensiones y los efectos de la acción, a nivel de la Unión.

2.3. Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del 

Tratado de la Unión Europea. Tal y como se detalla en la evaluación ex ante que acom-
paña a la propuesta de la Comisión de 19 de diciembre de 2012 para el Reglamento de 
financiación actualmente en vigor, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar sus objetivos. Se propone la financiación de la Unión para una serie redu-
cida y bien delimitada de los organismos más importantes del ámbito de los servicios 
financieros. Dentro del marco institucional vigente, el nuevo mecanismo garantizará 
una financiación estable, diversificada, sólida y adecuada, de modo que los organismos 
pertinentes puedan desempeñar con independencia y eficiencia su misión relativa a la 
Unión o de interés público para la misma. La ayuda financiera se otorgará conforme 
a las condiciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financi-
eras aplicables al presupuesto general de la Unión, y el Reglamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo 
del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto
En la evaluación ex ante5 que acompañaba a la propuesta de la Comisión, de 19 de 

diciembre de 2012, sobre el Reglamento de financiación actualmente en vigor, se eva-
luaron las distintas posibles opciones de financiación del EFRAG. Los objetivos del 
programa establecido por el Reglamento eran garantizar una financiación estable, di-
versificada, sólida y adecuada que permitiera al EFRAG llevar a cabo su misión con 
independencia y eficiencia. Se ha llegado a la conclusión de que la cofinanciación de la 
Unión es la opción más eficiente. Esta evaluación sigue siendo válida tras la reforma de 
la gobernanza del EFRAG llevada a cabo en 2014.

En la evaluación ex ante se concluyó que, hasta ahora y por lo que se refiere al 
EFRAG, el programa ha cumplido los objetivos fijados y que la financiación debe pro-

5. SWD(2012) 444 final.
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seguir. Como se ha explicado anteriormente, la reforma de la gobernanza del EFRAG 
introducida en 2014 se aplicó con éxito conforme a las recomendaciones establecidas en 
el informe de Philippe Maystadt. La Comisión evaluó favorablemente las actividades 
del EFRAG a raíz de la reforma en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo de 
17 de septiembre de 20156. En el informe, la Comisión confirmó que, en sus evaluaci-
ones de cara a la adopción de las normas, el EFRAG tuvo en cuenta si las NIIF cum-
plían todos los criterios técnicos del Reglamento de las NIC. A raíz de la reforma de 
su gobernanza, el EFRAG ha reforzado el alcance de su evaluación acerca de si los re-
quisitos nuevos o previstos de información financiera son convenientes para el interés 
público. La Comisión también ha acogido con satisfacción la voluntad del EFRAG de 
seguir desarrollando su capacidad para analizar los efectos de las normas, incluidos los 
macroeconómicos, como puede ser toda posible consecuencia adversa sobre la estabili-
dad financiera o el desarrollo económico de la UE.

Por tanto, es preciso proponer que se siga financiando el EFRAG para el período 
2017-2020, a fin de alcanzar los objetivos a largo plazo del programa de la Unión desti-
nado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y  
la auditoría. Para más información remítanse a la evaluación ex ante de los servicios de la  
Comisión que acompaña a la propuesta de la Comisión de 19 de diciembre de 2012 de 
Reglamento de financiación actualmente en vigor [COM(2012)782 final].

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta de prórroga del Reglamento por el que se financia el EFRAG para el 

período 2017-2020 aumentará el presupuesto total del programa de la Unión destinado a 
respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la audi-
toría, pasando de 43,176 millones EUR a aproximadamente 57 millones EUR.

Ello resultará en una cantidad adicional a cargo del presupuesto de la Unión de 
13,831 millones EUR.

2016/0110 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 258/2014 por el que se instituye un 
programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el 
ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-20 
(texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo7,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Sobre la base del Reglamento (UE) n.º 258/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo8, la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Fun-
dación NIIF), que es la sucesora legal de la Fundación del Comité de Normas Interna-
cionales de Contabilidad (IASCF), y el Consejo Internacional de Supervisión Pública 
(PIOB) disfrutan de cofinanciación de la Unión en forma de subvenciones de funciona-
miento hasta el 31 de diciembre de 2020.

(2) El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) 
se beneficia, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 258/2014, de la cofinanciación de 
la Unión a través de subvenciones de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2016.

(3) El 12 de noviembre de 2013, la Comisión publicó el informe de Philippe Maysta-
dt, asesor especial del Comisario de Mercado Interior y Servicios («informe del asesor 
especial»), en el que se exponían posibles reformas de la gobernanza del EFRAG desti-

6. Informe sobre las actividades de la Fundación NIIF, el EFRAG y el PIOB en 2014, COM (2015) 461 http://ec.europa.eu/
finance/company-reporting/docs/reports/20150917-com-2015-461-final_en.pdf
7. DO C  de , p. .
8. Reglamento (UE) n.º 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se instituye un pro-
grama de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría 
durante el período 2014-20, y por el que se deroga la Decisión 716/2009/CE (DO L 105 de 8.4.2014, p. 1).

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/reports/20150917-com-2015-461-final_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/docs/reports/20150917-com-2015-461-final_en.pdf


BOPC 112
22 d’abril de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 36

nadas a reforzar la contribución de la Unión al desarrollo de normas internacionales de 
contabilidad.

(4) La Comisión supervisó de cerca la aplicación de la reforma de la gobernanza del 
EFRAG e informó debidamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los progresos 
al respecto. La Comisión constató que el EFRAG había aplicado con éxito las conclusi-
ones del informe del asesor especial, mediante la aplicación de una nueva estructura de 
gobernanza, que ha aumentado la legitimidad y representatividad del Grupo. Por consi-
guiente, conviene proseguir financiando el EFRAG durante el período 2017-2020, a fin 
de alcanzar los objetivos a largo plazo del programa de la Unión destinado a respaldar 
determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría.

(5) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 258/2014 en consecuencia.
(6) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el aumento del presu-

puesto de un programa de la Unión para el período 2017-2020 a fin de apoyar las acti-
vidades del EFRAG, que contribuyen a la consecución de los objetivos de la política de 
la Unión en el ámbito de la información financiera, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pue-
de lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con 
el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Euro-
pea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, 
el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) n.º 258/2014 queda modificado como sigue: 
(1) en el artículo 3, apartado 1, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente: 
«i) el EFRAG;»; 
(2) el artículo 6 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La dotación financiera para la aplicación del programa, durante el período de 

2014 a 2020, será de 57 007 000 EUR a precios corrientes.»; 
b) en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) EFRAG: 23 134 000 EUR;».

Artículo 2. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2017.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en todos los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 15 dies hàbils (del 25.04.2016 al 13.05.2016).
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, 19.04.2016.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest 
pacte
356-00045/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 110)

Al BOPC 110, pàgina 52.

On hi diu:
«Al BOPC 90, pàgina 79»

Hi ha de dir:
«Al BOPC 80, pàgina 79»

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, tècnica de polítiques 
d’infància i sensibilització de Save the Children, i de Guiomar Todó, 
responsable de Save the Children a Barcelona, perquè informin sobre 
l’assetjament escolar i el ciberassetjament
356-00115/11

SOL·LICITUD

Presentació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s (reg. 20358).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 19.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Oficina de la 
Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre 
la proposta de la Comissió de reformar el sistema europeu comú d’asil i 
d’establir vies segures i legals per a arribar a Europa
356-00117/11

SOL·LICITUD

Presentació: Susana Beltrán García, del GP C’s (reg. 21270).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 19.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre els fets que van tenir lloc a Sant 
Feliu de Llobregat el 14 d’abril de 2016
356-00122/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 21808).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 20.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’Anna Rius i Teresa Forcades davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè expliquin les vexacions a què les van sotmetre els 
cossos de seguretat israelians en una visita a Palestina
356-00124/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP (reg. 22291).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, 19.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials 
i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
356-00125/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, del GP JS (reg. 22304).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.04.2016.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Joan Subirats i Humet, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent
357-00033/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, tin-
guda el 19.04.2016, DSPC-C 95.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
diversos llocs de treball de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris
500-00001/11

ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATS

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de febrer de 2016, va acordar con-

vocar un concurs general de mèrits i capacitats per a proveir definitivament diversos 
llocs de treball de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Adminis-
tradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’as-
pirant que hagi obtingut la millor puntuació després del recompte dels mèrits i les capa-
citats al·legats, i després de tenir en compte l’ordre de preferència que hagi manifestat 



BOPC 112
22 d’abril de 2016

4.90.10. Càrrecs i personal 39 

en la sol·licitud de participació, i comporta l’adscripció definitiva de l’aspirant al lloc de 
treball convocat.

De conformitat amb la base 10 de la convocatòria, el 14 d’abril de 2016 la comissió 
tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta d’adscripció definitiva dels candi-
dats, d’acord amb les puntuacions que han obtingut i havent tingut en compte l’ordre de 
preferència que van manifestar en la sol·licitud de participació.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Adscriure definitivament els candidats que apareixen en l’annex als llocs de treball 

que els han estat adjudicats, de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb efectes a partir 
de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d’acord 
amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)

Annex

Adscripció definitiva de funcionaris de carrera de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris

Resolució del concurs

Cognoms i nom

Carbí Font, Ignàsia
Secretària (C1/7) - Direcció d’Informàtica

Cardona Carrasco, Ana
Gestora d’acció social i atenció personal (C1/8) - Departament de Recursos Humans

Falomir Ballega, Sergi
Secretari (C1/7) - Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Grau Figueras, Laia
Gestora parlamentària (C1/8) - Departament de Gestió Parlamentària

Martín Nieto, Anna
Secretària (C1/7) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Martos Sesé, Eva
Tècnica de la transcripció (C1/8) - Departament d’Edicions

Narvión Jiménez, Maria Isabel
Gestora de selecció i provisió de llocs (C1/8) - Departament de Recursos Humans

Nicolàs Garcia, Francesc
Gestor parlamentari (C1/8) - Departament de Gestió Parlamentària

Ordeig Solé, Montserrat
Secretària (C1/7) - Departament de Relacions Institucionals
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Osorio Blas, Noemí
Secretària (C1/7) - Departament de Comunicació

Rovira Sadurní, Montserrat
Gestora econòmica (C1/8) - Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Sebastián Perdiguero, María José
Gestora d’administració i control horari (C1/8) - Departament de Recursos Humans

Solé Ivern, Frederic
Secretari (C1/7) - Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Soler Soler, Lluís
Gestor parlamentari (C1/8) - Departament de Gestió Parlamentària


