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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 309/XI del Parlament de Catalunya, sobre les fórmules de 
col·laboració amb el Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de 
treball per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 7, 13.10.2016, DSPC-C 217

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el 
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (tram. 250-00456/11), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, per mitjà del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya, un diàleg amb el Govern d’Andorra per a trobar una col-
laboració que afavoreixi que les ofertes de treball d’Andorra es puguin canalitzar 
mitjançant l’Oficina de Treball de la Seu d’Urgell, amb l’objectiu de donar preferèn-
cia als habitants de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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3. Tramitacions en curs

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 32/2015, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 8/2016, sobre 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
256-00008/11 i 256-00013/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 38370; 38371; 38377; 38715; 38725; 38726; 38731; 38736 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CSC, 17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38370 I 38371)

Reg. 38370

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

lamentari 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 pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Privada Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 32/2015, sobre la 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11).

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

Reg. 38371

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

lamentari 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 pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00013/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sani-

tària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 
(tram. 256-00013/11)

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, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38377)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00013/11)

Proposta de resolució
1. Reprovar la companyia Deloitte SL en relació a l’auditoria dels exercicis 2010, 

2011, 2012 per no haver evidenciat les irregularitats posades de manifest en aquest 
informe.

2. Remetre el contingut de l’informe acompanyat de l’expedient corresponent 
a fiscalia i a tribunal de comptes per tal de depurar les possibles responsabilitats i 
d’evitar situacions d’impunitat.

3. Requerir a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau perquè 
sol·liciti el rescabalament al seu patrimoni de les quantitats indegudament pagades 
segons les conclusions de l’informe.

4. Requerir el Departament de Salut perquè no faci cap més transferència a la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau fins que aquesta fundació 
accepti –i actuï com a tal– poder adjudicador administració pública.

5. Requerir el Departament de Salut perquè no faci cap més transferència a la Fun-
dació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau fins que aquesta fundació corre-
geixi totes les consideracions contingudes en l’informe de la sindicatura de comptes.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38715)

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 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fis-
calització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Privada Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11)

– Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00013/11)

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 32/2015, sobre la 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11) i insta 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

2) El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 8/2016, sobre la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00013/11) i insta a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38725 I 38726)

Reg. 38725

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Pri-
vada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2015, sobre la 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11) i insta 
el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Reg. 38726

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de 
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 
2011 i 2012 (tram. 256-00013/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la 

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent 
al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00013/11) i insta el Govern a seguir les recomana-
cions del dit informe.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38731)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Privada Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11) i de l’Informe de Fiscalització 
8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00013/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 32/2015, sobre la 

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11) i l’In-
forme de Fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00013/11), 
i insta el Govern a seguir les recomanacions dels dits informes.

2) Parlament de Catalunya expressa públicament el seu malestar davant el resul-
tat de l’Informe 8/2016 de la Sindicatura de Comptes
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3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a que els responsables de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau donin comptes al Parlament sobre el motiu que els ha 
portat a desoir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de manera persis-
tent des de l’any 2009

4) El Parlament de Catalunya insta els responsables de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau a lliurar al Parlament els dos informes elaborats per PriceWaterhou-
se Coopers Asesores de Negocio S.L. que es detallen a l’informe de la Sindicatura 
8/2016 al quadre 38 (pàgina 52).

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38736)

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’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de re-
solució, subsegüent al debat del procediment relatiu als Informes de fiscalització 
32/2015 i 8/2016, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(tram. 256-00008/11 i 256-00013/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova els Informes de fiscalització 32/2015 i 8/2016, sobre la Fundació Pri-

vada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (tram. 256-00008/11 i 256-00013/11).
2. Insta el Govern a remetre un llistat complert de les subvencions i ajuts rebuts 

de la Generalitat de Catalunya per les dues formacions referides, així com la funda-
ció patrimonial que s’encarrega de la construcció del nou hospital des de 2010 fins 
la data.

3. Insta el Govern a remetre ambdós informes a la Fiscalia, donat que la Sindi-
catura no ho ha fet, en tant que del contingut dels mateixos es poden derivar res-
ponsabilitats per part dels responsables de la gestió de les fundacions vinculades a 
l’Hospital.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les 
empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes 
corresponent als exercicis 2011 i 2012
256-00009/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 38372; 38715; 38727; 38732; 38738 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

17.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38372)

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

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

– Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fun-
dacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anà-
lisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 (tram. 256-00009/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 33/2015, sobre les 

empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 
i 2012 (tram. 256-00009/11).

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38715)

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 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fis-
calització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fun-
dacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anà-
lisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 (tram. 256-00009/11)

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 33/2015, sobre les 

empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 
i 2012 (tram. 256-00009/11).

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38727)

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses 
públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Ge-
neralitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 
(tram. 256-00009/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les 

empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 
i 2012 (tram. 256-00009/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 38732)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, 
consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de 
Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 (tram. 256-
00009/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 33/2015, sobre les 

empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives 
de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 
i 2012 (tram. 256-00009/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit in-
forme.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38738)

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 183.5 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente propuesta 
de resolución subsiguiente al debate del procedimiento relativo al informe de fisca-
litzación presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fun-
dacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anà-
lisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 (tram. 256-00009/11)

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Aprueba el informe de fiscalización 33/2015 sobre empresas públicas, con-

sorcios, fundaciones y entidades autónomas no administrativas de la Generalitat de 
Catalunya, análisis de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 y 2012.

2. Insta al Gobierno a: 
a. Cumplir con el Acuerdo de Consejo de Política Fiscal y Financiera del 2012, 

donde se comprometió a racionalizar el gasto público en empresas privadas y orga-
nismos autónomos dependientes de Presupuestos públicos.

b. Elaborar un plan semestral de supresión de los casi 200 entes autónomos, 
consorcios, fundaciones y empresas públicas que no tengan relación alguna con 
servicios esenciales como salud, servicios sociales, educación, cultura, agricultura 
e investigación.

c. Que la supresión de dichas empresas públicas se inicie con todas aquellas que 
no tengan que ver con servicios públicos básicos. Por ejemplo, las 18 empresas re-
lacionadas con medios de comunicación paralelos o duplicados a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, Viatges de Muntanya SA y Consorcis Urbanístics 
i d’Habitatge.

d. Elaborar un plan de reducción anual del 20,8%, que es la reducción anual 
media que han llevado a vabo otras administracions, sobre el listado completo de 
empresas públicas, consorcios, fundaciones y entes autónomos no administrativos.
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e. Remitir a esta comisión el plan de reducción del sector público, en un plazo 
de dos meses, teniendo en cuenta que dicho plan deberá estar incluido en las previ-
siones presupuestarias para el próximo año que, a fecha de hoy, no se ha presentado 
en este Parlamento.

Palacio del Parlamento, 17 de octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES PRESENTADES

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

18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38900)

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

d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audièn-
cia i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovi-
suals (tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 7

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

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

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 8

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

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

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

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

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la pluralitat de la programació de la 
Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00072/11).

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

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

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

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

«El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a) Desbloquejar la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la legis-

lació de Catalunya en matèria audiovisual, i tramitar-la sense dilacions, amb les 
compareixences dels sectors afectats.

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

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38911)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència 
i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram. 302-00072/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

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

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació

8. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reformar, juntament amb 
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el sis-
tema governança dels dos òrgans, en relació al sistema de renovació dels membres 
dels respectius Consells de Govern, complint amb els acords aprovats a la Moció 13/
XI, de 17 de març de 2016.
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Esmena 6
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38915)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència 
i la pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram. 302-00072/11).

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38876)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a què el projecte de llei per a la im-
plantació del vot electrònic pels catalans residents a l’estranger que es presentarà pro-
perament a aquest Parlament i que ara està situat en el marc legal estricte de l’actual 
LOREG, contempli els mecanismes necessaris que no facin dependre la seva plena 
aplicació de la bona voluntat del Ministerio de l’Interior espanyol. Aprovi amb la 
màxima celeritat possible la llei electoral de Catalunya on es reguli el vot electrònic.
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4. En el mateix sentit els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya adopten 
el compromís d’adreçar-se als grups parlamentaris al Congreso de los Diputados a 
Madrid per a demanar la immediata El Parlament de Catalunya insta al Govern de 
l’Estat a la reforma de la de la LOREG, especialment a l’abolició de l’article 75 que 
instaura el denominat «voto rogado». Si una reforma de la LOREG és possible per 
a facilitar que no es voti, si fos el cas, el 25 de desembre, també pot fer-se extensiva 
a altres articles de la mateixa Llei.

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38906)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats ca-
talanes a l’exterior (tram. 302-00073/11).

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

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

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

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

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

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

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

c. que el Govern col·labori en l’organització d’una Jornada de debat en aquest 
Parlament sobre l’emigració des de Catalunya on el Govern, el Parlament i les co-
munitats catalanes de l’exterior puguin enriquir les actuals iniciatives de suport als 
ciutadans catalans residents a l’exterior.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió i addició al punt 9

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38901)

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les universitats (tram. 302-00074/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

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

Igualment, Ampliar el programa FINAN fins un 10% més del 100% de la matrí-
cula, per despeses associades amb la mobilitat.
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Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 8 (apartat Docència), que resta redactat de la següent 
manera

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38907)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats 
(tram. 302-00074/11).

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

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

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

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

Aquest Pla de finançament haurà d’establir, entre institucions i de manera con-
junta, uns objectius estratègics i paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals 
s’estableixi el finançament, que ha de garantir disposar d’uns recursos basals que 
permetin una docència i recerca de qualitat a totes les universitats, i que faciliti ve-
ritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries 
europees. Això, a més, ha d’incorporar un finançament en relació als objectius es-
tratègics específics de cada universitat. Pla que, igualment, ha de tenir en compte els 
mecanismes de retiment de comptes cap a la societat.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 3

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

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

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

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

6. Treballar per aconseguir que millorin les condicions laborals dels docents i 
investigadors que treballen en el sistema universitari i de recerca del país en totes les 
etapes de la seva carrera.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38916)

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les univer-
sitats (tram. 302-00074/11).

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38891)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació edu-
cativa (tram. 302-00075/11).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides sufi-
cients per a poder continuar augmentant els recursos per a l’atenció educativa a 
l’alumnat en funció de les dotacions ja existents i de les necessitats detectades, amb 
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l’increment de professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els lo-
gopedes dels CREDA, els monitors de suport i els tècnics d’integració social.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de tot l’apartat j) del punt 2

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38903)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la segregació educativa (tram. 302-00075/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió al punt 1 

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

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

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

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

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació educativa (tram. 302-
00075/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació, supressió i addició a l’apartat 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) En compliment de l’article 87.2 de la LEO, allargarà la reserva de places d’alum-
nat amb necessitats educatives específiques fins a la finalització del període de 
preinscripció i matrícula.
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Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra h), de l’apartat 2

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

Esmena 9
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 38917)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació edu-
cativa (tram. 302-00075/11).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció, 
eliminar concerts abans de tancar grups o línies públiques.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

Parlament, 18.10.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38877)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (tram. 302-00076/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat d al punt 2 

2. d) El Parlament insta al Govern a posar en funcionament durant l’any 2010 
el tram de la L10 de la xarxa de metro de Barcelona, que permetin la connexió dels 
barris de La Marina del Port i La Marina del Prat Vermell amb la resta de xarxa 
de metro.
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Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 6

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

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

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

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

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

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

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (tram. 302-00076/11).

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

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

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

3.2. Definir el material mòbil necessari i planificar la compra de noves unitats 
per a la prestació del servei en condicions de confort adients. En especial, planifi-
car la substitució dels trens de mitjana distància més vells o no adequats a la durada 
efectiva d’aquests recorreguts incrementant la flota de Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre amb sèrie 449 per anar reduint les diferències entre el nord i el sud de Ca-
talunya, atesa la semblança dels mercats.

Aquesta planificació s’haurà de recollir tant en els contractes que es signin amb 
Renfe per a la continuació de la prestació del servei, com en els futurs plecs de lici-
tació que haurien de permetre treure a concurs el servei de Rodalies en un termini 
màxim de cinc anys, d’acord amb les directives europees.
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Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt a l’apartat 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries (tram. 
302-00076/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 1

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

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

[...]

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

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

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

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

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

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38912)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructu-
res ferroviàries (tram. 302-00076/11).

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

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

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

2. En relació amb la línia 9 de metro, elaborar i presentar en seu parlamentària 
en un termini de tres mesos sis mesos un informe exhaustiu i detallat que inclogui, 
com a mínim, els següents elements: 
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a. Una relació de tots els contractes adjudicats tant per a l’execució de les obres, 
com per a les actuacions complementàries i els serveis associats (redacció de projec-
tes, assistència tècnica, control de qualitat, concessions de gestió o manteniment...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTITUENT (REG. 38914)

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

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferro-
viàries (tram. 302-00076/11).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESMENES PRESENTADES

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

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 38879)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política de seguretat (tram. 302-00077/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació al punt 1

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

Esmena 2
GP Socialista
De supressió del punt 5

5. Crear durant l’any 2017 nous centres de coordinació entre el Cos de Mossos 
d’Esquadra i les policies locals en els municipis capitals de província o en aquells 
municipis amb una població superior als 100.000 habitants.
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Esmena 3
GP Socialista
D’addició al punt 6

6. Revisar i fer complir els convenis existents amb les policies locals per a es-
tudiar la possibilitat de compartir funcions en matèria de seguretat entre ambdós 
cossos en aquells municipis en els que les necessitats de seguretat ho requereixin 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38892)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de se-
guretat (tram. 302-00077/11).

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

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

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

4. Actualitzar periòdicament el catàleg amb la relació de llocs de treball de la 
segona activitat per als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, de tal manera que 
aquests llocs de treball tinguin relació amb tasques dins del cos i que, tot i la segona 
activitat, es puguin realitzar.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

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

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

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

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38902)

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política de seguretat (tram. 302-00077/11).

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

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

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

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

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5

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

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

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

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè doni compte dels informes que li ha encomanat 
el Govern
356-00342/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36459).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.10.2016.

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

Compareixença en ponència de Martí Sistane, president de 
l’Associació d’Empresaris del Penedès i el Garraf, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
353-00203/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Jordi Cuyàs, director del Pla 
estratègic del Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00204/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.
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Compareixença en ponència de Josep M. Albet i Noya, president de 
la Denominació d’Origen Penedès, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00205/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de 
la vegueria del Penedès, tinguda el 17.10.2016, DSPC-C .

Compareixença en ponència de Pere Carles, expresident de la Fira 
d’Igualada i de la Federació de Fires de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
353-00206/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Blai Paco, president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00207/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
353-00208/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de 
la vegueria del Penedès, tinguda el 17.10.2016, DSPC-C .
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Compareixença en ponència de Francesc Rica, secretari general de 
la Unió General dels Treballadors de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, 
amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 
3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
353-00209/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Ramón Arnabat Mata, professor 
d’història i d’història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació 
de la vegueria del Penedès
353-00210/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència d’una representació d’Estudis Ramon 
Folch amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
353-00211/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de 
la vegueria del Penedès, tinguda el 17.10.2016, DSPC-C .

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
Vegueria Penedès amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00212/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.



BOPC 241
21 d’octubre de 2016

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 40

Compareixença en ponència de Jordi Asensi, en representació del 
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00213/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència d’Albert Tubau, president de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00214/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Juan Ignacio Soto, secretari 
general de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
353-00215/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Francesc López Arias, arquitecte 
especialitzat en dret urbanístic, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00216/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.
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Compareixença en ponència de Jaume Casañas, geògraf i 
historiador, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
353-00217/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Pau Batlle, arquitecte, urbanista i 
paisatgista, amb relació a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i 
a la creació de la vegueria del Penedès
353-00218/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.

Compareixença en ponència de Joan Serra i Muset, enginyer 
superior en organització industrial, amb relació a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova 
comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
353-00219/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’adaptació de 
la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la 
creació de la vegueria del Penedès», el 17.10.2016.
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