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v) Fer pública la relació de llocs de treball que aprovi per a incorporar el perso-
nal funcionari que s’hagi d’integrar a l’Agència Pública de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya i els informes previs que la justifiquin.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 43/XI del Parlament de Catalunya, sobre una república amb 
corrupció zero
302-00050/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 02.06.2016, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2016, d’acord amb l’ar-
ticle 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre una república amb corrupció zero (tram. 302-00050/11), presentada pel 
diputat Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 28980), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 29025), 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29041) i pel Grup Parlamentari de Ciu-
tadans (reg. 29044).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, de manera conjunta amb el Parlament, la creació d’un mecanisme 

català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau, que ha d’ésser independent 
del Govern i ha de retre comptes anualment al Parlament sobre la seva activitat. 
Aquest mecanisme ha de tenir la funció d’actuar de mecanisme de coordinació i 
d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, els Mossos d’Es-
quadra, l’Oficina Antifrau, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la In-
tervenció General de la Generalitat i l’Agència Tributària.

b) Reforçar amb més personal i mitjans les unitats del Cos de Mossos d’Esqua-
dra a les quals correspon la investigació dels delictes vinculats a la corrupció, i fa-
cilitar la incorporació d’experts en matèria econòmica, financera i comptable a la 
Unitat Operativa Adjunta. Aquest reforç ha d’incorporar els efectius suficients per a 
dur a terme la seva tasca.

c) Reclamar que es reforci amb més personal i mitjans la Fiscalia Anticorrup-
ció, fins a arribar a un mínim del 10% dels efectius personals totals de la fiscalia a 
Catalunya.

d) Comparèixer com a acusació particular en tots els procediments judicials vin-
culats a delictes de corrupció i frau fiscal en què el patrimoni i els recursos públics 
de la Generalitat apareguin indiciàriament com a perjudicats –com ja va sol·licitar 
el Parlament, al maig del 2015, amb relació al cas Palma Arena, atès que la Gene-
ralitat en va ésser perjudicada com a coreceptora dels impostos estafats–, incloent 
en aquest concepte el frau a qualsevol tribut sobre el qual tingui capacitat de decisió 
la Generalitat. El Govern també ha de valorar la possibilitat de comparèixer com a 
acusació popular en els procediments judicials relatius a delictes de corrupció i frau 
fiscal d’una gravetat i rellevància especials. En tots aquests procediments, l’assistèn-
cia lletrada l’ha de fer el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un informe anual i a 
comparèixer al Parlament al gener per a donar compte del compliment de les reso-
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lucions adoptades per la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatives als infor-
mes de la Sindicatura sobre organismes que depenen de la Generalitat, a les mesu-
res adoptades i als expedients informatius i sancionadors adoptats. En la mateixa 
compareixença, la fiscalia i els responsables del Tribunal Superior de Justícia han 
de presentar un informe corresponent a l’any anterior que reculli el nombre d’in-
vestigacions i de causes judicials obertes per corrupció i frau fiscal a Catalunya, els 
recursos destinats i els resultats obtinguts en termes d’esclariment, reparació i ga-
ranties de no-repetició.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, tan aviat com sigui 
possible, un projecte de llei de modificació de l’article 71 de la Llei de finances pú-
bliques, per tal que la Sindicatura de Comptes tingui plena llibertat de criteri a l’ho-
ra de decidir l’objecte dels seus informes, i a presentar un projecte de llei de la figu-
ra de la denúncia, que en reguli la confidencialitat, sense menyscapte dels principis 
de transparència i tutela dels drets que han de presidir l’actuació administrativa. 
La Sindicatura de Comptes ha de presentar anualment un pla de treball i els grups 
parlamentaris, per mitjà de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, han de fer 
les propostes que creguin pertinents abans que el ple de la Sindicatura aprovi el pla 
anual, per tal que aquest òrgan pugui considerar la conveniència de programar-les, 
més enllà dels encàrrecs específics i puntuals que pugui aprovar la mateixa Comis-
sió i dels informes establerts per llei.

4. El Parlament de Catalunya demana a la Sindicatura de Comptes que traslladi 
la seva seu a un edifici de la Generalitat.

5. El Parlament de Catalunya demana a l’Oficina Antifrau de Catalunya: 
a) Que centri tots els recursos humans i materials en la investigació de la corrup-

ció i el frau i que s’erigeixi en un autèntic instrument útil de lluita contra la impuni-
tat en aquests àmbits.

b) Que faci públics, al final de cada exercici, el detall de totes les males praxis 
detectades i el resultat de cada intervenció i de cada expedient.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 44/XI del Parlament de Catalunya, sobre les inversions del 
Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
302-00051/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 02.06.2016, DSPC-P 26

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens (tram. 
302-00051/11), presentada pel diputat Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot (reg. 28976), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 28981) 
i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 29043).

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

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No acceptar cap canvi en els horaris de trens de rodalia de Catalunya que 

allargui els temps dels trajectes –si Adif no subministra la informació detallada dels 
motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i programades de reversió de 


