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

1.15. Mocions

Moció 20/XI del Parlament de Catalunya, sobre els pressupostos i les 
mesures fiscals i financeres
302-00025/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut 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), presentada pel diputat Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 
22424), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 22448), pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 22452) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
22453).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació als pressupostos i les mesures fiscals i fi-

nanceres, insta el Govern a: 
a) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar els que 

són clarament regressius.
b) No dur a terme més processos de venda de patrimoni ni privatitzacions com a so-

lució per a aconseguir més ingressos, ja que s’ha comprovat que no ha estat una bona 
opció.

c) Fer, en un termini de quatre mesos, un pla de racionalització de la despesa a l’Ad-
ministració de la Generalitat i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Hisenda.

d) Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica per a pal·liar les 
desigualtats i els índexs de pobresa, i per a potenciar les polítiques de creixement afavo-
rint la creació de llocs de treball de qualitat.

e) Recuperar gradualment les despeses i els pressupostos perduts durant els darrers 
anys, atenent especialment els serveis bàsics de salut, educació, serveis socials i altres 
que afectin directament les persones.

f) Incorporar al pressupost les partides necessàries per a complir les mesures apro-
vades en el ple monogràfic sobre la situació d’emergència social i la reactivació econò-
mica.

g) Reservar una partida pressupostària per a desplegar el Pla de política industrial 
de Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la competi-
tivitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació al frau i l’evasió fiscal, insta el Govern a 
aprovar, en el termini de dos mesos, un pla contra el frau fiscal que tingui en compte: 

a) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal per a assimi-
lar-se en aquesta matèria als països de la Unió Europea, atès que actualment a Catalu-
nya el frau fiscal i l’economia submergida és d’un 22,3% del producte interior brut.

b) L’augment dels recursos tècnics i humans de l’Agència Tributària de Catalunya 
per a millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 milions d’euros els ingressos que Catalunya deixa de percebre 
en aquest concepte.

c) L’establiment de mecanismes per a millorar la coordinació entre l’Agència Tribu-
tària de Catalunya i l’Agència Tributària de l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Administració pública, insta el Govern a: 
a) Presentar, durant l’any 2016, un projecte de llei de reforma de l’Administració pú-

blica que permeti disposar d’un model d’Administració centrat en el ciutadà, i inspirat 
en els principis d’eficiència, transparència i retiment de comptes.
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b) Aplicar la limitació salarial dels alts càrrecs, aprovada per la Llei 2/2014, del 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que fins ara 
s’incompleix.

c) Reduir el nombre de càrrecs de confiança del Govern respecte al que hi havia en 
el moment de la presa de possessió del Govern actual.

d) Rescindir els concerts amb els centres educatius que segreguen per sexes, i es-
tablir un període de transitorietat fins a l’inici del curs 2017-2018 per a permetre que 
aquests centres s’adaptin al principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació als pagaments pendents, insta el Govern a: 
a) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un infor-

me sobre els pagaments pendents amb proveïdors i un pla de pagament per a resoldre 
aquesta situació.

b) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un infor-
me sobre els deutes pendents amb els ajuntaments i un pla de pagament per a resoldre 
aquesta situació.

c) Garantir, per mitjà dels diversos instruments amb què compta, la tresoreria su-
ficient per a afrontar el pagament de les nòmines dels treballadors públics per a l’any 
2016.

d) Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits esta-
blert per la Llei 14/2015.

e) Analitzar les possibilitats d’augmentar els ingressos provinents de taxes, especial-
ment les vinculades als tributs mediambientals, millorant-ne la gestió i modificant els 
tipus establerts per a algunes de les taxes.

f) Revisar els criteris a partir dels quals s’atorguen subvencions a mitjans de comu-
nicació digitals, premsa, televisió i ràdio, revisar les subvencions atorgades durant l’any 
2016 i limitar la renovació d’aquestes subvencions.

g) Revisar i tornar-se a qüestionar 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, 21 d’abril de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 21/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política fiscal i 
pressupostària
302-00027/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política fiscal i pressupostària (tram. 302-00027/11), presentada pel diputat Joan Coscu-
biela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 22407), pel Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 22443), pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 22449) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22451).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprometre’s a abordar les mesures 

de millora d’ingressos següents: 
a) Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits esta-

blert per la Llei 14/2015.
b) Analitzar les possibilitats d’augmentar els ingressos provinents de taxes, especial-

ment les vinculades als tributs mediambientals, millorant-ne la gestió i modificant els 
tipus establerts per a algunes de les taxes.
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c) Aprovar, en el termini de dos mesos, un pla contra el frau fiscal que tingui en 
compte: 

1r. La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i per a assimi-
lar-se en aquesta matèria als països de la Unió Europea, atès que actualment a Catalu-
nya el frau fiscal i l’economia submergida és d’un 22,3% del producte interior brut.

2n. L’augment dels recursos tècnics i humans de l’Agència Tributària de Catalunya 
per a millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau, l’elusió i l’evasió fiscal i millorar sig-
nificativament la recaptació obtinguda com a fruit d’aquesta lluita, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 milions d’euros els ingressos que Catalunya deixa de percebre 
en aquest concepte.

3r. L’establiment de mecanismes per a millorar la coordinació entre l’Agència Tribu-
tària de Catalunya i l’Agència Tributària de l’Estat.

d) Recuperar l’impost sobre els dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, del 4 
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a racionalitzar la despesa de la Gene-
ralitat en el projecte de pressupostos mitjançant les mesures següents: 

a) Rescindir els concerts amb els centres educatius que segreguen per sexes, i es-
tablir un període de transitorietat fins a l’inici del curs 2017-2018 per a permetre que 
aquests centres s’adaptin al principi de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.

b) Revisar els criteris a partir dels quals s’atorguen subvencions a mitjans de comu-
nicació digitals, premsa, televisió i ràdio, revisar les subvencions atorgades durant l’any 
2016 i limitar la renovació d’aquestes subvencions.

c) Aplicar la limitació salarial dels alts càrrecs, aprovada per la Llei 2/2014, del 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que fins ara 
s’incompleix.

d) Reduir el nombre de càrrecs de confiança del Govern respecte al que hi havia en 
el moment de la presa de possessió del Govern actual.

e) No dur a terme més processos de venda de patrimoni ni privatitzacions com a so-
lució per a aconseguir més ingressos, ja que s’ha comprovat que no ha estat una bona 
opció.

f) Fer, en un termini de quatre mesos, un pla de racionalització de la despesa a l’Ad-
ministració de la Generalitat i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Hisenda.

g) Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica per a pal·liar les 
desigualtats i els índexs de pobresa, i per a potenciar les polítiques de creixement afavo-
rint la creació de llocs de treball de qualitat.

h) Recuperar gradualment les despeses i els pressupostos perduts durant els darrers 
anys, atenent especialment els serveis bàsics de salut, educació, serveis socials i altres 
que afectin directament les persones.

i) Incorporar al pressupost les partides necessàries per a complir les mesures apro-
vades en el ple monogràfic sobre la situació d’emergència social i la reactivació econò-
mica.

j) Reservar una partida pressupostària per a desplegar el Pla de política industrial de 
Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocupació i la competiti-
vitat de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la tresoreria, insta el Govern a: 
a) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un infor-

me sobre els pagaments pendents amb proveïdors i un pla de pagament per a resoldre 
aquesta situació.

b) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un infor-
me sobre els deutes pendents amb els ajuntaments i un pla de pagament per a resoldre 
aquesta situació.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Moció 22/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de seguretat
302-00026/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00026/11), presentada pel diputat Matías Alonso 
Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 22406) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 22447).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar en el termini més breu possible la Junta de Seguretat de Catalunya, amb 

un ordre del dia acordat prèviament amb el Govern d’Espanya, amb l’objectiu d’actu-
alitzar tots els marcs de col·laboració, d’intercanvi de dades i de prevenció davant els 
actuals reptes i amenaces per a la seguretat. En la reunió s’ha de certificar i constatar a 
efectes econòmics el desplegament efectuat en el període 2010-2013 i revisar el nombre 
d’efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per a adequar-lo a la rea-
litat demogràfica i a les necessitats reals del seu desplegament i de les funcions policials 
que tenen encomanades.

b) Continuar l’aplicació del calendari de compliment de la Resolució 45/X del Par-
lament de Catalunya, sobre els torns de servei i les armilles antibales dels agents dels 
Mossos d’Esquadra, i establir una bossa d’hores extraordinàries amb càrrec al fons de 
contingència amb l’objectiu de complir el Programa operatiu específic antiterrorista 
(POEA) i de cobrir en les millors condicions els torns de servei dels agents de la Policia 
de la Generalitat, tenint present la manca actual d’efectius.

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

d) Reforçar 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, especialment pel que fa a la radicalització pseudoreligiosa de caire gihadista.

e) Revisar acuradament l’equipament i la uniformitat de dotació a les diverses uni-
tats i especialitats del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de garantir en tot moment 
l’adequació a les tasques que desenvolupen i a les condicions climàtiques o de qualsevol 
mena que incideixen en la seva prestació. En aquesta revisió, que s’ha de fer per mitjà de 
les unitats competents en aquesta matèria, cal incloure-hi tots els elements relacionats 
amb l’armament reglamentari, com ara les fundes de les armes curtes, per tal de tenir 
les màximes garanties de seguretat i evitar episodis com els que s’han produït les darre-
res setmanes, en què alguns agents han perdut el control de llurs armes, amb greu risc 
per la pròpia vida.

f) Estudiar la disponibilitat de dispositius d’enregistrament d’imatges des dels ve-
hicles policials i de dotació personal dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra en el 
desenvolupament de llur servei, amb la finalitat de tenir sempre el detall de les circums-
tàncies de l’acció policial i de garantir que aquesta s’ha produït conformement als pro-
cediments operatius establerts i d’acord amb la normativa vigent.

g) Establir amb caràcter d’urgència, sota la supervisió de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya, un programa de formació contínua per a cadascuna de les àrees bà-
siques policials de manera descentralitzada i en horari laboral o amb compensació de 
les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reciclatge de la normativa aplicable a les 
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unitats de seguretat ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i tècniques i estratègies 
de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista amb més detall i pro-
funditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta 
i un millor coneixement de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.

h) Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els programes 
formatius descentralitzats destinats a millorar les capacitats i els coneixements en les 
tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista, 
per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i més bon coneixement de l’abast i 
de les característiques d’aquesta amenaça global.

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

j) Recordar que els Mossos d’Esquadra han de continuar respectant l’exigència de-
mocràtica de mantenir la més estricta neutralitat política en l’exercici de les seves fun-
cions i reiterar la necessitat que la imatge i el bon nom de la Policia de la Generalitat 
restin sempre salvaguardats i no es facin servir en reivindicacions partidistes de qual-
sevol mena.

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

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’atenció 
sanitària
302-00028/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el millorament de l’atenció sanitària (tram. 302-00028/11), presentada pel diputat Santi 
Rodriguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 22305), pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 22410) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 22446).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

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

ció sanitària de llurs professionals, per llur distribució territorial i per llur proximitat a 
la ciutadania, tenen un paper important en la salut de les persones, per la qual cosa han 
d’ésser una part integrant del sistema de salut de Catalunya.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, en matèria de farmàcia comunitària, 
insta el Govern a: 

a) Dur a terme les acciones necessàries per a valorar el paper que poden tenir les ofi-
cines de farmàcia com a part integrant del sistema de salut de Catalunya.

b) Donar compliment a la Resolució 1106/X, sobre la planificació i el desenvolupa-
ment de la farmàcia comunitària.

c) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un informe sobre totes les accions dutes 
a termes amb relació a la integració de la farmàcia comunitària en el sistema de salut 
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de Catalunya, i, així mateix, unes conclusions perquè les debati i valori la Comissió de 
Salut.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció primària, insta el Govern a: 
a) Elaborar els estudis, informes i plans que es considerin necessaris, per a abordar 

una reforma del sistema d’atenció primària, que tingui en compte, com a mínim, els as-
pectes següents: 

– La possible ampliació dels horaris de l’atenció d’urgències menors als centres d’aten-
ció primària, perquè puguin donar servei a la població més propera, tenint en compte les 
alternatives possibles.

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

– La creació d’unitats fixes i específiques d’atenció a pacients de síndromes de sen-
sibilització central perquè aquests pacients tinguin centres de referència en què puguin 
rebre una atenció especialitzada.

b) Presentar-li, en el termini de quatre mesos, els estudis elaborats per a abordar la 
reforma del sistema d’atenció primària, amb l’establiment del calendari i la valoració 
econòmica de les iniciatives i les actuacions que es conclogui que cal dur a terme.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als centres hospitalaris del Siscat, insta el 
Govern a: 

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

b) Portar a terme les accions necessàries pel que fa a l’equipament i la dotació de 
personal sanitari, de manera que els centres del Siscat que deriven activitat a centres 
privats i que tenen contractes que no és previst de renovar tinguin la capacitat necessà-
ria per a donar resposta amb normalitat a l’increment d’activitat.

c) Establir, en el marc del nou pla director d’urgències, les mesures necessàries que 
permetin que el temps de permanència del pacient a urgències es redueixi a l’episodi ur-
gent propi, que fineix amb la sol·licitud d’alta, derivació o ingrés a llits d’atenció d’aguts 
o d’atenció sociosanitària.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a les llistes d’espera, expressa la seva pre-
ocupació per l’elevat nombre de pacients que estan en llista d’espera per a consultes 
externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, i per aquest motiu insta el 
Govern a: 

a) Prioritzar l’acció per a reduir les llistes d’espera, especialment les que presenten 
un volum i una durada més grans, com ara les llistes d’accés a proves diagnòstiques, tot 
vetllant perquè aquesta reducció no comporti un increment de les llistes per a interven-
cions quirúrgiques.

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

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

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

a) Donar compliment a la Resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amor-
tització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sane-
jament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme, i la Resolució 1113/X, sobre l’as-
signació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015.

b) Adoptar al més aviat possible les mesures que calguin per a garantir la suficiència 
econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.

c) Presentar-li, en el termini d’un mes, un informe en què s’exposi el grau de com-
pliment de les resolucions esmentades, i també les mesures adoptades pel Govern per a 
garantir la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.
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d) Elaborar un pla sociosanitari del Maresme Central que determini les necessitats 
de recursos en aquest àmbit amb l’horitzó temporal del 2026, en funció de l’evolució de-
mogràfica de la població més gran de seixanta-quatre anys.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 24/XI del Parlament de Catalunya, sobre el model universitari
302-00029/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’article 
158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’aplicació del 3+2 (tram. 302-00029/11), presentada pel diputat Albert Botran i Pahis-
sa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 22405), pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 22409), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 
22422), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 22445) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 22454).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) En espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context 

del procés constituent i entenent que serà aleshores quan el Govern tindrà la sobirania 
per a legislar en matèria universitària, garantir la moratòria en l’aplicació del Reial de-
cret 43/2015, en la línia acordada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, de manera 
que durant aquesta legislatura no es creïn nous graus de 180 crèdits ECTS (sistema eu-
ropeu de transferència de crèdits) en substitució dels graus de 240 crèdits ECTS ja exis-
tents i se salvaguardin els ensenyaments acadèmics universitaris existents.

b) Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera universitària, avançar 
cap a la total equiparació, durant aquesta legislatura, de les condicions d’accés a graus i 
màsters (preus, taxes, beques i coeficient d’ECTS) i les condicions actuals dels graus, en 
el cas dels ensenyaments públics.

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

d) Assegurar l’oferta de places públiques dels màsters que habiliten per a exercir 
professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obligatoris, i que 
permeten assolir les competències i coneixements requerits per a exercir-les, amb una 
oferta adequada a la demanda en el conjunt del sistema.

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

f) Impulsar la creació d’espais de debat, que s’han d’iniciar al setembre del 2016, 
sobre el model universitari de la futura República Catalana en cadascuna de les uni-
versitats públiques, en el context del procés constituent. Aquests espais han de tenir el 
suport del Govern i de les universitat públiques, que hi han de donar legitimitat i reco-
neixement i hi han d’aportar recursos logístics. La implicació massiva i transversal de 
la comunitat universitària en la constitució de les bases del sistema universitari català 
quedarà, d’aquesta manera, assegurada.

g) Fomentar el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat univer-
sitària (personal d’administració i serveis, personal docent i investigador i estudiants), 
i també la síntesi posterior de les conclusions i propostes de cada universitat i interuni-
versitàries. Aquests debats s’han de coordinar amb l’establiment d’un calendari del pro-
cés constituent impulsat per les institucions i la societat civil per tal de tenir en compte 
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en la construcció del model universitari de la República Catalana les conclusions que se 
n’extreguin, fomentant la participació en aquests debats de representants d’iniciatives 
com el Congrés Universitari Català o la Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Així 
mateix, s’ha de garantir la presència dels estudiants en tots els òrgans col·legiats, comis-
sions i grups de treball que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya.

h) Garantir la presència dels estudiants i dels representants sindicals membres de la 
plenària en els òrgans que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya.

i) No augmentar el preu per crèdit ECTS ni de grau ni de màster durant aquesta le-
gislatura, en espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el 
context del procés constituent.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 25/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de joventut
302-00030/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 21.04.2016, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 21 d’abril de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de joventut (tram. 302-00030/11), presentada pel diputat Fernando 
de Páramo Gómez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 22408), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot (reg. 22423), pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 22450) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 22455).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la 
següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Estudiar el fenomen de la fuga de talents joves aprofitant instruments ja existents, 

com ara l’Observatori Català de la Joventut i el Registre de catalans i catalanes resi-
dents a l’exterior, i proposar i impulsar mesures pal·liatives en el marc del grup de tre-
ball interdepartamental del nou Pla de mobilitat internacional, adoptant mecanismes de 
seguiment i control en seu parlamentària d’aquest pla.

2. Impulsar, si pot ser abans de la fi del 2016, la modificació de la normativa relativa 
al retorn dels catalans que resideixen a l’estranger, a l’efecte de tenir-hi en compte el re-
cent fenomen de joves talents que han hagut de marxar a l’estranger. Especialment, cal 
adaptar la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes 
a l’exterior, i la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels 
catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

3. Adoptar les mesures necessàries per a millorar les competències lingüístiques en 
anglès de l’alumnat i reforçar la formació inicial i contínua del professorat en aquesta ma-
tèria, amb l’objectiu que els alumnes assoleixin un nivell d’anglès suficient per a afrontar 
els nous reptes professionals, equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referèn-
cia per a les llengües, i com a eina fonamental per a garantir la igualtat d’oportunitats.

4. Adoptar mesures destinades a reduir l’abandonament escolar prematur, per a as-
solir els objectius marcats pel document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar: pla 
per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, i avançar perquè en el ter-
mini de cinc anys Catalunya se situï en la mitjana de la Unió Europea, fomentant espe-
cialment l’increment de matrícula de la formació professional dual.

5. Desenvolupar, per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, programes 
específics per a atendre les necessitats formatives dels aturats menors de vint-i-cinc 
anys i capacitar-los per a un efectiu ingrés o reingrés en el mercat laboral.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè s’executi totalment el fons vinculat al Pro-
grama de garantia juvenil que gestiona la Generalitat. Per a aconseguir aquest objectiu, 
el Govern ha de: 
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a) Completar la campanya de comunicació perquè tots els joves coneguin les oportu-
nitats que ofereix aquest programa.

b) Millorar i simplificar els mecanismes de sol·licitud dels ajuts.
c) Informar convenientment el món empresarial català de les possibilitats que ofe-

reix el Programa de garantia juvenil i habilitar una finestra de consulta i orientació per-
manent entre empreses i joves.

7. Fomentar convenis de col·laboració entre les administracions públiques i la Soci-
edad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Banca-
ria (Sareb) i altres entitats financeres rescatades amb diner públic, amb l’objectiu que 
aquestes posin actius immobiliaris al servei de programes de lloguer social i assequible, 
destinats especialment a joves.

8. Presentar, al llarg d’aquesta legislatura, un pla de foment de l’emprenedoria i de 
l’autoocupació dels joves, que inclogui el compromís ferm de reduir els costos no mo-
netaris relacionats amb la burocràcia, que impedeixi que l’Administració reclami cap 
informació de què ja disposi i que incrementi el percentatge de tràmits efectuats per 
mitjans electrònics.

9. Ampliar les funcions de l’Institut Català de Finances a l’establiment de línies de 
finançament per als joves que creïn llur pròpia empresa i a la creació de fons públics 
d’inversió de cofinançament o match-funding per a sectors estratègics, equiparables als 
disponibles en altres països de referència.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’ocupació
300-00031/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 21.04.2016, DSPC-P 20.

Interpel·lació al Govern sobre la reordenació dels recursos hospitalaris 
inclosos al Siscat
300-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
300-00033/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 21.04.2016, DSPC-P 20.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00034/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.
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Interpel·lació al Govern sobre el planejament territorial
300-00035/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics
300-00036/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera de la Generalitat i les 
perspectives de futur
300-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre la sentència del Tribunal Constitucional que 
anul·la el decret de pobresa energètica i sobre el desplegament de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica
300-00038/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Interpel·lació al Govern sobre els refugiats
300-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2016, sobre el Consorci 
de Comunicació Local, corresponent al 2012
258-00004/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del canvi climàtic
200-00001/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.04.2016 al 02.05.2016).
Finiment del termini: 03.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PPC

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.03.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 26.04.2016 al 02.05.2016).
Finiment del termini: 03.05.2016; 12:00 h.

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
221-00003/11

NORMES DE TRAMITACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 d’abril de 2016, d’acord amb 
l’article 37.3.a del Reglament, i a la vista dels precedents, ha aprovat les següents
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Normes de tramitació del Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
1. La Mesa del Parlament, un cop rebut el Projecte de codi de conducta dels alts càr-

recs de l’Oficina Antifrau de Catalunya, n’ordena la publicació i, havent escoltat la Junta 
de Portaveus, ordena que es trameti a la comissió que correspongui i que s’obri un ter-
mini de set dies per a presentar-hi esmenes, objeccions o observacions motivades. No es 
poden presentar esmenes a la totalitat amb text articulat alternatiu.

2. La comissió ha d’encomanar a una ponència formada per un o més membres de 
la comissió la redacció d’un informe, a la vista del Projecte de codi i de les esmenes, 
objeccions i observacions presentades. Si no s’hi han presentat esmenes, objeccions o 
observacions, es passa directament al debat i la votació en comissió.

3. El debat i la votació de l’informe s’han d’ajustar al que estableix el Reglament per 
al funcionament de les comissions.

4. La tramitació es clou amb l’aprovació per la comissió del Codi de conducta dels 
alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ha d’ésser publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu als informes de fiscalització 33/2014, sobre el retiment 
de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions 
vinculades, corresponent al 2013; 3/2015, sobre el Consorci Escola 
Industrial de Barcelona, corresponent al 2013; 4/2015, sobre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya; 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, corresponent al 2011
256-00048/10, 256-00050/10, 256-00052/10, 256-00054/10

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 21801; 21802; 21803; 21804; 21806; 21807; 22049; 22049; 22060; 22063; 22064; 

22065; 22066 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 18.04.2016

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 21801, 21802, 21803 

I 21804); PEL GP C’S (REG. 21806, 21807 I 22060); PEL GP JS (REG. 22049), I PEL GP PPC 

(REG. 22063, 22064, 22065 I 22066)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i 
de les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2013 (tram. 256-00048/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 33/2014, sobre el reti-

ment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2013 (tram. 256-00048/10).

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 



BOPC 113
25 d’abril de 2016

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 15 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de 

Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
256-00052/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya 

(tram. 256-00052/10).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona, corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10)
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
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ment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de 
Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Con-

sorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que el Consorci Marc Parc de Salut de 

Barcelona asseguri el compliment de la legislació vigent en matèria de contractes del 
sector públic i dels principis que regeixen la contractació pública, de publicitat, concur-
rència, transparència, igualtat de tracte i no discriminació, i reforçant els mecanismes 
de contractació administrativa per tal d’evitar les irregularitats comeses en les licitaci-
ons dutes a terme.

2. Incloure dins del procediment de contractació la planificació anual dels serveis i 
manteniments periòdics per tal d’ajustar els terminis dels contractes públics i evitar així 
la concatenació de contractes i el fraccionament de la despesa.

3. Fomentar la concurrència i reforçar la imparcialitat del procediment de contrac-
tació negociat sense publicitat, mitjançant la implantació de mecanismes que permetin 
comprovar l’efectiu lliurament de les invitacions cursades.

4. Incloure dins del procediment de contractació administrativa, l’elaboració d’in-
formes tècnics justificatius de les puntuacions atorgades als diferents licitadors, en els 
casos en que es tinguin en compte criteris sotmesos a judici de valor.

5. Fer constar als plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa 
el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

6. Designar un òrgan de control econòmic i financer intern del Consorci Marc Parc 
de Salut de Barcelona, que fiscalitzi les licitacions durant la seva tramitació, formi part 
de les meses de contractació i vetlli pel compliment de la legislació vigent.

7. Adoptar mecanismes de control de l’execució dels contractes adjudicats, per tal de 
comprovar que aquests s’ajusten a les prescripcions contingudes als plecs de clàusules i 
no excedeixen ni els terminis ni la despesa contractada.

8. Adaptar tots els subministraments i serveis que el Consorci Marc Parc de Salut de 
Barcelona pugui tenir contractats al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Pú-
blics, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; amb l’objectiu de 
que cap contracte públic quedi al marge de la legislació corresponent.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

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

el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent propos-
ta de resolució subsegüent al debat dels procediments relatius als informes de fiscalitza-
ció presentats per la Sindicatura de Comptes: 
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– Informe de fiscalització 33/2014, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i 
de les associacions i fundacions vinculades, corresponent al 2013 (tram. 256-00048/10)

– Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Consorci Escola Industrial de Barcelona, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10)

– Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
256-00052/10)

– Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10)

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 33/2014, sobre el reti-

ment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2013 (tram. 256-00048/10) i insta a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 3/2015, sobre el Con-
sorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2015, sobre el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (tram. 256-00052/10) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 7/2015, sobre el Con-
sorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
256-00052/10)

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització referent a Servei d’Ocu-

pació de Catalunya, resolució 637/IX del Parlament, corresponent als exercicis 2009 i 
2010.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aplicar les recoma-
nacions incloses en aquest informe i realitzades per la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el 
Consorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2015, sobre el Con-

sorci Escola Industrial de Barcelona, corresponent al 2013 (tram. 256-00050/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Impulsar la integració definitiva de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècni-

ca Industrial de Barcelona (EUETIB) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
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modificant els estatuts del Consorci per adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

b) Elaborar, en el termini d’un mes, un inventari complet del immobilitzat que per-
meti el control i faciliti el futur trasllat de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona al campus Diagonal-Besós.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2015, sobre el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 256-00052/10).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2015, sobre el Ser-

vei d’Ocupació de Catalunya (tram. 256-00052/10) i insta el Govern a seguir les reco-
manacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Adquirir un complert programari informàtic i una base de dades per a la gestió de 

les subvencions gestionades i atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. A aquests 
programes haurà de tenir accés totes les delegacions del SOC.

b) Revertir les dades que actualment conté el Programa GIA, específic per a la ges-
tió de les subvencions de la formació del SOC, al nou programari informàtic global.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a publicar, en el ter-
mini d’un mes, al web de la transparència els ajuts i/o subvencions directes atorgades 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya a les entitats sindicals de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya, en relació a l’activitat subvencionadora del SOC, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Fixar una normativa específica per a les convocatòries de subvencions gestiona-
des pel Servei d’Ocupació de Catalunya en la que s’expliciti els procediments de revisió 
i supervisió dels gestors al llarg de tota la tramitació de les subvencions.

b) L’establiment de protocols específics per als expedients en els que es determini 
l’obligació de tramitació unificada, fixació dels terminis per a emplenar la documenta-
ció requerida, la suspensió de la sol·licitud i la concurrència en la convocatòria de la sub-
vencions fins que no s’aporti la documentació requerida.

c) Fixar protocols determinació de les bases de les convocatòries relatius a la obliga-
torietat de justificar motivadament la concessió de la subvenció.

d) Fixar un pla de treball anual per a verificar el compliment de les obligacions de 
les empreses i entitats subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar una re-
forma més ambiciosa de la realitzada l’anterior legislatura, de modificació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per adequar el seu funcionament a les necessitats del mercat 
laboral, així com l’establiment d’un trànsit del sistema subvencionador cap a un sistema 
de contractació públic, que garanteixi la transparència, la lliure concurrència, així com 
una major eficiència i control dels recursos públics.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10).
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Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Con-

sorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011 (tram. 256-00054/10) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Aprovar, en el termini de dos mesos, protocols, instruccions i clàusules tipus per a 

reforçar els circuits i procediments en la contractació d’obres, subministraments i serveis.
b) Establir un protocol i una mesa de seguiment dels contractes adjudicats per a ga-

rantir el correcte compliment de les clàusules i condicions contractuals que van justifi-
car l’adjudicació.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar un règim 
d’incompatibilitats dels membres del Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de 
Barcelona, així com la fixació màxima d’indemnització als seus membres amb el límit 
de sis mesos de salaria, de conformitats amb la prohibició dels contractes blindats d’alta 
direcció de la darrera reforma laboral.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Esperanza García González, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, sub-
següent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, 
corresponent al 2013 (tram. 256-00048/10).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 33/2014, sobre el reti-

ment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, cor-
responent al 2013 (tram. 256-00048/10) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, GP PPC
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