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1.15. MOCIONS

Moció 39/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de l’ensenyament universitari
Tram. 302-00063/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de ju-
liol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de l’ensenyament universitari 
(tram. 302-00063/10), presentada per la diputada Ma-
rina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socia lista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 30170), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 30172), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 30175) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 30178).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prioritzar per al 2013 els recursos destinats a les 
universitats públiques, de manera que es pugui mante-
nir el finançament actual.

b) Presentar i acordar abans de l’octubre del 2014, di-
alogant amb la comunitat universitària i l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), un pla de 
finançament de les universitats públiques per al perío-
de 2014-2017, per tal de garantir l’estabilitat de finan-
çament de les universitats, que inclogui:

1r. Un finançament suficient per a garantir la viabilitat 
i la qualitat en la docència, la recerca i la transferència 
de les universitats públiques, i també en la projecció 
social, amb una estructura suficient de personal docent 
i investigador i de personal d’administració i serveis.

2n. Un pla d’inversions per al període 2014-2017, 
d’acord amb les universitats, en funció dels recursos 
disponibles.

3r. Un pla de refinançament del deute històric.

4t. La renegociació amb l’Estat d’un pla de finança-
ment i de redefinició dels parcs científics i tecnològics 
i dels campus d’excel·lència internacionals.

5è. La potenciació dels crèdits de l’Institut Català de 
Finances per a les empreses emergents (start-ups) i 

l’impuls d’un programa específic de suport a la incu-
bació d’empreses basades en el coneixement sorgit de 
la recerca pública de les universitats.

6è. La resolució del retard dels pagaments del Govern 
a les universitats públiques per a resoldre els proble-
mes de tresoreria.

c) Analitzar i acordar amb les universitats una previ-
sió de preus públics i taxes per al període 2014-2017, 
per tal de garantir, vinculant-ho a una bona política de 
beques, l’equitat d’accés a les universitats públiques, i 
congelar en tot cas els preus de totes les matrícules per 
al curs 2013-2014.

d) Analitzar i acordar amb les universitats una previ-
sió de beques, beques salari i ajuts per al període 2014-
2017, en funció de criteris de renda, rendiment acadè-
mic i mobilitat geogràfica, per a estudiants d’educació 
superior, personal investigador predoctoral i personal 
docent.

e) Continuar reclamant a l’Estat el traspàs de les be-
ques d’educació superior del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, i també les transferències necessà-
ries.

f) Demanar a la Comissió Coordinadora de les Proves 
d’Accés a la Universitat que extremi els controls per a 
impedir que es repeteixin els errors en els exàmens de 
les proves d’accés a la universitat (PAU) i rebutjar el 
canvi de la selectivitat proposat pel Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport.

g) Publicar i simplificar la informació de les diverses 
modalitats de beques i ajuts d’educació superior, amb 
independència de la procedència i de la modalitat, i 
garantir el fraccionament dels pagaments.

h) Garantir l’autonomia universitària: organitzativa, de 
recursos humans, acadèmica i financera.

i) Convocar, a l’octubre del 2013, la Comissió de Se-
guiment del Pacte Nacional de Recerca i Innova-
ció per a avaluar les accions i els resultats del perío-
de 2008-2013, l’impacte de la crisi i les disminucions 
pressupostàries del Pla nacional de recerca i desenvo-
lupament (de l’Estat) i de les partides de recerca i in-
novació de la Generalitat, i també per a orientar aquest 
pacte cap al 2020, fixant l’objectiu d’arribar al 2%  
del producte interior brut, d’acord amb l’estratègia eu-
ropea.

j) Fer públics els criteris d’avaluació objectiva dels in-
vestigadors i grups de recerca.

k) Garantir la trobada del Consell Assessor per a la 
Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) i el 
Consell Interuniversitari de Catalunya per a fer del co-
neixement generat a les universitats un nou model de 
desenvolupament econòmic, social, cultural, territori-
al, energètic i mediambiental.
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l) Donar continuïtat a la Comissió de Governança, que 
ha de permetre el diàleg i el consens de les reformes 
estructurals per a la millora de la qualitat, l’equitat i 
l’eficiència, i també la sostenibilitat de les universitats 
públiques, i que ha de respectar l’autonomia universi-
tària.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 40/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les condicions i les garanties del projec-
te BCN World
Tram. 302-00064/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de ju-
liol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les condicions i les garanties del projec-
te BCN World (tram. 302-00064/10), presentada per 
la diputada Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 30162), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 30174) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30179).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Regular i explicitar els criteris de control i identi-
ficació que es requeriran per a accedir als casinos si-
tuats en els centres recreatius i turístics del projecte 
BCN World i que seran de compliment obligat per part 
dels titulars, amb l’èmfasi en el control de l’accés de 
les persones que hi han de tenir l’accés prohibit, com 
els menors d’edat, les persones incapacitades acompa-
nyades de llur representant legal i les persones inscri-
tes en els registres de persones que tenen prohibit l’ac-
cés a establiments de joc.

b) Treballar conjuntament amb el sector empresarial 
del joc, representants del Departament de Salut i re-
presentants del tercer sector social que treballen en 
l’àmbit de les addiccions al joc, des del concepte de la 
responsabilitat social corporativa i a partir del Progra-
ma de joc responsable de Catalunya.

c) Garantir, pel que fa a l’activitat de joc, el compli-
ment estricte dels principis i les disposicions establer-
tes per la normativa de la Unió Europea relativa a la 
prevenció del blanqueig de capitals i la protecció dels 
consumidors.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 41/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la proposta del Govern de l’Estat de re-
forma de l’Administració pública
Tram. 302-00065/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol  
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la proposta del Govern de l’Estat de refor-
ma de l’Administració pública (tram. 302-00065/10), 
presentada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 29364) i pel Grup Parlamentari 
Socia lista (reg. 30160).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig al 
plantejament i el contingut de l’informe elaborat per la 
Comissió per a la Reforma de les Administracions Pú-
bliques, aprovat pel Consell de Ministres espanyol el 
21 de juny de 2013, i reitera el rebuig a l’Avantprojec-
te de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local, en la redacció actual, atès que aquests 
representen una reforma clarament recentralitzadora i 
amb una significativa pèrdua del principi de subsidia-
rietat, que allunya la presa de decisions dels nivells 
més propers a la ciutadania.

2. El Parlament de Catalunya constata i rebutja la vo-
luntat del Govern espanyol d’impulsar una reforma 
recentralitzadora i regressiva des del punt de vista 
democràtic, atès que anul·la la capacitat i les compe-
tències d’autogovern i pretén posar en relació el tracte 
financer que reben les comunitats autònomes per part 
de l’Estat amb el grau de simplificació administrativa 
que aquestes duguin a terme.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un informe sobre les competències que es-
tatutàriament corresponen a la Generalitat de Catalu-
nya i a determinar-ne la situació actual. En el cas de 
competències encara no transferides, l’insta a recla-
mar-ne el traspàs immediat per mitjà de la Comissió 
Estat - Generalitat, juntament amb els recursos mate-
rials i econòmics corresponents. En el cas de compe-
tències que estan essent envaïdes per actuacions del 
Govern espanyol, per llei o de facto, l’insta a posar en 
marxa els mecanismes de defensa corresponents.

b) Comprometre’s a no aplicar a Catalunya ni les re-
gulacions ni les actuacions del Govern de l’Estat que, 
d’acord amb el Consell de Garanties Estatutàries, en-
vaeixin competències de la Generalitat de Catalunya.

c) Reclamar al Govern de l’Estat que faci efectius, en 
el termini de trenta dies, els deutes pendents amb la 
Generalitat de Catalunya, que se xifren aproximada-
ment en vuit mil milions d’euros, i, un cop liquidat 
aquest deute, a disposar que la Generalitat, en el ter-
mini d’un mes, faci efectiu la totalitat del deute que té 
reconegut als ajuntaments, els consells comarcals i les 
diputacions de Catalunya.

d) Requerir al Govern de l’Estat que, amb la finalitat 
de reduir duplicitats administratives i de despesa:

1r. Suprimeixi les despeses assignades al Ministe-
ri d’Educació, Cultura i Esport, que pugen un total 
de 3.062.300.840,00 euros en el pressupost del 2013, 
i transfereixi aquests recursos a les comunitats autò-
nomes.

2n. Suprimeixi les despeses assignades al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que pugen un total 
de 3.097.691.350,00 euros en el pressupost del 2013, 
i transfereixi aquests recursos a les comunitats autò-
nomes.

3r. Suprimeixi les despeses assignades a la Direcció 
General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, que pugen 
un total de 766.375.800,00 euros en el pressupost del 
2013, i transfereixi aquests recursos a les comunitats 
autònomes.

4t. Elimini els òrgans administratius que tenen assig-
nades funcions assumides per la Generalitat de Cata-
lunya, en àmbits com la sanitat, l’educació, el consum, 
la cultura, l’esport, les polítiques de joventut, el medi 
ambient, els espais naturals i la meteorologia, les polí-
tiques de gènere, els serveis socials, el voluntariat i el 
turisme, entre altres.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 42/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de la infància
Tram. 302-00068/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de 
juliol de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la infància (tram. 
302-00068/10), presentada per la diputada Agnès 
Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 30159) i 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
30176).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament insta el Govern a aplicar mesures urgents 
per a lluitar contra la pobresa infantil, i específica-
ment, a:

a) Impulsar, amb una dotació mínima de tres milions  
d’euros i treballant per mitjà de fórmules de col·la-
boració amb els ens locals, les entitats i els serveis so-
cials, actuacions que permetin fer front a la problemà-
tica derivada dels infants que no poden accedir a tres 
àpats diaris o a activitats de lleure durant els perío des 
no lectius.

b) Enllestir, en el termini de sis mesos, un informe so-
bre tots els recursos i serveis destinats a la distribució 
solidària d’aliments a Catalunya –centres de distribu-
ció, lots d’alimentació, menjadors socials i altres– i, a 
partir d’aquest informe, dissenyar un pla que permeti 
arribar a tot el territori, millorar l’eficiència de la dis-
tribució i establir un sistema coordinat d’abastament, 
per mitjà de la iniciativa pública i la privada, que ga-
ranteixi la suficiència dins de les competències de la 
Taula de Distribució d’Aliments.

c) Impulsar els centres oberts com a punts de distribu-
ció d’alimentació per als infants i llurs famílies en el si 
de la Taula de Distribució d’Aliments.

d) Augmentar, en un mínim de vint-i-dos equipaments, 
la xarxa de centres cívics on es farà la prova pilot del 
programa «Jugar i llegir», atenent criteris d’equilibri 
territorial i en els municipis amb menys renda per cà-
pita, i ampliar els horaris i els usos d’equipaments pú-
blics per a garantir l’accés al lleure de tots els infants 
i adolescents.
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e) Incrementar en dos milions d’euros el suport als ens 
locals per a ajuts d’urgència social en funció de l’evo-
lució de les necessitats reals.

f) Impulsar, per al 2014, una convocatòria de subven-
cions de quatre milions d’euros destinada a les enti-
tats per al desenvolupament d’accions de lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social, amb recursos propis o 
per altres vies.

g) Modificar els criteris de prioritat clau a l’hora d’or-
denar l’accés de les persones en situació d’especial 
vulnerabilitat a les polítiques d’habitatge protegit i so-
cial, tenint en compte el concepte de renda o la situ-
ació de desprotecció i el reconeixement de la tinença 
de fills a càrrec, i, al mateix temps, modificar els re-
quisits perquè no siguin restrictius per a situacions de 
pobresa.

h) Acordar amb entitats financeres que han estat resca-
tades amb diners públics que posin a disposició de les 
famílies en situació d’especial vulnerabilitat els pisos 
buits que tenen disponibles.

i) Potenciar la figura de l’educador de carrer amb l’ob-
jectiu d’intensificar la dinamització comunitària en 
zones de població amb risc de vulnerabilitat.

j) Culminar, en el termini de sis mesos, el procés 
d’equiparació de la monoparentalitat a la protecció que 
ja reben les famílies nombroses, bé en l’aplicació de  
bonificacions o bé en l’atorgament d’ajuts.

k) Instar el Govern espanyol a impulsar bonificacions 
per a les empreses que contractin joves en risc d’exclu-
sió social.

l) Impulsar un pla de reentrada al sistema d’ensenya-
ment reglat per als adolescents i joves que l’han aban-
donat prematurament, incrementant les places públi-
ques de programes de qualificació professional inicial 
i adequant-les a les necessitats territorials, i potenciar 
programes de transició en l’àmbit escola-treball.

m) Mantenir l’atenció bucodental, els controls odonto-
lògics i l’accés a l’oftalmòleg per als infants amb risc 
d’exclusió social en la Cartera de serveis de salut.

n) Garantir que tots els projectes de disposicions re-
glamentàries i els avantprojectes de llei comptin amb 
una avaluació específica ex ante sobre l’impacte en la 
infància i elaborar un índex de desenvolupament in-
fantil en la primera etapa de la vida com a mesura de 
progrés nacional per a determinar on cal prioritzar els 
recursos.

o) Garantir i blindar una inversió pública en infància, 
amb tendència a apropar-se a la mitjana europea –que 
per a l’any 2009 era d’un 2,27% del PIB–, a fi d’asse-
gurar un pressupost suficient per a prestacions fami-
liars per fills menors d’edat, ajuts a menjadors escolars 
i serveis i programes per a cuidar i educar la primera 
infància, entre altres.

p) Agilitar el pagament dels deutes amb els consells 
comarcals per a garantir el servei de menjador esco-
lar i la viabilitat de les entitats i empreses que els ges-
tionen.

q) Presentar en el termini d’un mes el calendari de 
desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 43/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ocultació o dissimulació del rostre 
en l’espai públic i les mesures que s’han 
d’adoptar en matèria de seguretat pública
Tram. 302-00062/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 18.07.2013, DSPC-P 26

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol  
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’es-
pai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria 
de seguretat pública (tram. 302-00062/10), presentada 
pel diputat Lluís Guinó i Subirós, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 30152), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 30161) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 30171).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya declara que totes les per-
sones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i au-
tonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure des-
envolupament de llur personalitat i capacitat personal.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i analitzar els supòsits de limitació o pro-
hibició d’ocultació del rostre a l’espai públic sota els 
paràmetres de seguretat ciutadana i ordre públic a 
l’empara del que estableix l’article 164 de l’Estatut 
d’autonomia, per tal de respectar unes normes co-
munes de convivència i preservar la integritat de les 
persones, amb independència de l’origen, el sexe o la 
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manera de pensar, d’acord en el que estableix l’article 
15.2 de l’Estatut.

b) Presentar, tan aviat com sigui possible, un projec-
te de llei en què s’incloguin la regulació del supòsit 
d’ocultació del rostre a l’espai públic i la dels supòsits 
que calgui per a garantir la convivència ciutadana i la 
dignitat de les persones, d’acord amb la competència 
en matèria de seguretat pública que correspon a la Ge-
neralitat de Catalunya.

c) Dotar els ajuntaments de la cobertura legal necessà-
ria en relació amb les ordenances que aprovin en ma-
tèria de seguretat i espai públic, i també de mitjans per 
a incrementar la mediació que condueixi a la incorpo-
ració de totes les persones a la nostra societat amb els 
mateixos drets i obligacions.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la rebaixa del 
tipus impositiu en l’escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 300-00074/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
públiques de la memòria
Tram. 300-00075/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries
Tram. 300-00076/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre els clubs es-
portius
Tram. 300-00077/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Interpel·lació al Govern sobre les accions 
que emprendrà amb motiu de l’aprovació del 
Pla hidrològic de l’Ebre per part de l’Estat
Tram. 300-00078/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 18.07.2013, DSPC-P 26.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
celebració dels Jocs del Mediterrani a Tar-
ragona el 2017
Tram. 300-00079/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la comunicació i la producció audiovisuals
Tram. 300-00080/10

Substanciació

Sessió núm. 15, tinguda el 17.07.2013, DSPC-P 25.


