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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
seguretat
302-00222/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 72531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpellació al Govern sobre les polítiques de seguretat (tram. 300-00274/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Que el Departament d’Interior disposi d’un estoc de material d’autoprotecció
individual per tots els cossos d’emergència, suficient per a 3 mesos, com a prevenció general.
2. Subministrar una formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria
preventiva de riscos biològics, bacteriològics i de salut pública, i la seva repercussió en
l’àmbit de la salut laboral a tota la plantilla del CME i dels Bombers de la Generalitat,
com a serveis essencials, i per tal de donar la millor atenció a la ciutadania.
3. Estudiar els mecanismes de salut i seguretat laboral per redactar, establir i comunicar de manera eficient els protocols adequats a aplicar en cada situació d’emergència i necessitat, per a casos de rebrot del coronavirus dintre dels diferents cossos
d’emergència dependents del Departament d’Interior.
4. Planificar minuciosament la tornada a la nova normalitat, contemplant totes
les problemàtiques que es poden donar a peu de les nostres comissaries de mossos i
parcs de bombers, i fer-ho de manera participada amb tots els sindicats.
5. Considerar temps efectiu de treball tota mesura derivada de la prevenció de
riscos laborals, com pot ser formació al treballador o temps d’espera per fer-se una
prova PCR per tornar a la feina, i per tant no computi en el romanent d’hores a tornar a l’administració.
6. Continuar amb les convocatòries de Mossos d’Esquadra i Bombers, durant els
propers anys, i contemplar-ho en els pressupostos anuals, per tal de garantir, les reposicions per baixes i jubilacions i incrementar el nombre d’efectius per adequar-ho
a les necessitats de prevenció i seguretat.
7. Preparar un pla de reforç immediat de presència de més unitats de seguretat
ciutadana i incorporar als agents en pràctiques a tots els municipis costaners de Catalunya, i donar compte del mateix i de la seva repercussió concreta al territori, en
seu parlamentària.
8. Convocar les Juntes Locals de Seguretat en aquells municipis on s’han agravat
les ocupacions delinqüencials i els robatoris amb força a domicilis i segones residències, per abordar de forma coordinada amb la judicatura, els ens locals i interior
les actuacions.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSCUnits
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per
a garantir el dret a l’habitatge
302-00223/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 72684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 300-00275/12).
Moció

1) El Parlament de Catalunya constata que la crisi sanitària, social i econòmica
provocada per la Covid-19 ha agreujat encara més la situació d’emergència habitacional que viu Catalunya des de fa més de deu anys i manifesta la necessitat d’implementar mesures legislatives, fiscals i pressupostàries que garanteixin el dret a
l’habitatge, protegeixin a les famílies més vulnerables i facin front a l’especulació
financera i immobiliària provocada pels augments descontrolats dels preus del lloguer, a través de mecanismes de regulació dels preus del lloguer.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
2) Treballar conjuntament amb les altres administracions de l’Estat per un gran
Pacte d’Estat per l’habitatge, aportant mesures i recursos propis que complementin
aquelles provinents del Govern de l’Estat.
3) Destinar part dels recursos extraordinaris obtinguts del Govern de l’Estat per
la lluita contra la crisi provocada per la Covid-19 al combat de l’emergència habitacional, per tal de garantir un habitatge digne per totes les persones que estan a les
llistes d’emergència i per aquelles que no disposen d’un habitatge amb les condicions necessàries per poder fer un confinament que garanteixi el benestar de tota la
família.
4) Aplicar de manera immediata un pla de xoc per donar resposta a les famílies
en situació d’emergència habitacional activant tots els recursos i mecanismes que la
legislació permet per a posar les meses d’emergència de Catalunya a zero.
5) Posar en marxa una campanya comunicativa institucional als mitjans de comunicació per informa a la ciutadania de Catalunya dels drets que els garanteix la
Llei 24/2015 i el Decret 17/2019, ja que la informació és imprescindible per exigir
l’acompliment dels seus drets i evitar la desinformació i els abusos que sovint existeixen en matèria de vulnerabilitat habitacional.
6) Inspeccionar i obligar als grans tenidors d’habitatge a complir amb la llei i a
fer l’obligatòria oferta de lloguer social a les famílies en situació d’exclusió residencial tal i com està previst a la Llei 24/2015 i al Decret Llei 17/2019, i en cas contrari,
iniciar els expedients sancionadors corresponents. Per poder fer-ho, cal destinar els
recursos tècnics necessaris per fer un pla d’inspeccions que permeti obrir tants expedients sancionadors com incompliments de la norma es detectin.
7) Impulsar la construcció d’habitatges provisionals de proximitat, per tal
d’augmentar de manera ràpida el parc d’habitatges social disponible per reallotjar,
mesura amb bon i ràpid resultat per a reallotjaments temporals per a necessitats
urgents.
8) Iniciar expedients de cessió obligatòria de pisos buits com estableix la Llei
24/2015, de 29 de juliol. I dotar als ajuntaments, qui afronta en primera línia els
problemes de la ciutadania, dels recursos necessaris per a fer-ho.
9) Actualitzar el protocol de comunicació entre TSJC i el Departament de Justícia per a desnonaments a Catalunya a la normativa actual, ja que l’actual protocol
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de l’any 2013 ha quedat obsolet i obvia la regulació establerta per la Llei 24/2015 i
pel RDL 7/2019.
10) Implementar amb recursos suficients un pla integral de suport a les persones
vulnerabilitzades en situació d’ocupació sense títol, ja que cada vegada hi ha mes famílies en situació de vulnerabilitat sense alternativa habitacional que no tenen altre
sortida que ocupar en precari. En aquest sentit, es fa necessari que el Govern impulsi un pla d’actuació per fer acompanyament a aquestes famílies en els processos de
negociació i mediació amb les propietats.
11) Impulsar activament el padró obligatori en tots els municipis, també per les
persones que estan ocupant un habitatge o no tenen domicili fix, tal i com preveu la
legislació, així com eliminar el requisit d’alguns reglaments locals de meses d’emergència que demana 2 o 3 anys d’antiguitat al padró per poder accedir als recursos
d’emergència habitacional.
12) Posar en marxa els mecanismes adients per a incrementar el parc públic
d’habitatge a Catalunya. Es palès que la manca d’habitatge públic que tenim requereix d’una estratègia estructural a llarg termini per a augmentar el parc públic
d’habitatge, especialment de lloguer, i assimilar-ho, com a mínim, a la mitjana europea:
a) Aprovar definitivament abans d’acabar l’any el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge com a eina de planificació territorial de les polítiques d’habitatge públic, amb
dotació d’acord la memòria econòmica per a la seva efectiva aplicació.
b) Dotar de recursos tècnics i econòmics als ens i organismes competents per
desenvolupar el Decret 17/2019, de 23 de desembre en àmbit urbanístic i d’habitatge, i iniciar expedients per a les expropiacions temporals de pisos buits, dotació de
reserves de sol, la creació de cooperatives d’habitatge, incentivar la rehabilitació
d’habitatges...
13) Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè faci les modificacions legislatives escaients per a regular el preu de lloguer, que freni l’augment
de preus abusius que expulsa a la gent dels seus barris, i habiliti a la Generalitat i
Ajuntaments a poder implementar regulacions del lloguer.
14) Ampliar la dotació pressupostaria dels ajuts al pagament del lloguer per tal
d’igualar, com a mínim, el mateix nombre d’ajuts i imports que els atorgats al 2018,
adaptant els requisits a la situació social i les necessitats de les persones amb dificultat de fer front a la renda de lloguer, i agilitzar la seva tramitació.
15) Fer les accions i modificacions legislatives pertinents per a facilitar la incorporació dels habitatges d’us turístic al parc d’habitatge d’us habitual:
a. reforçant i potenciant la captació d’habitatges privats disponibles per les bosses de lloguer social, amb mesures especialment destinades a facilitar que apartaments turístics que ara estan buits puguin allotjar a famílies amb infants en situació
de vulnerabilitat.
b. eliminant la perpetuïtat en les llicències turístiques a les zones d’alta demanda
tensionada d’habitatge.
c. reduint les facilitats pel lloguer d’habitacions amb finalitats turístiques a les
àrees d’alta demanda tensionada d’habitatge.
d. augmentant la capacitat de control, inspecció i sanció sobre el possible us fraudulent de contractes de temporada que encobreixen l’ús habitatges habituals.
d. escurçant a 6 mesos el temps que un habitatge d’ús turístic pot estar buit sense
sanció, si la propietat és un gran tenidor i 1 any si és un petit propietari.
16) Incrementar els recursos tècnics, jurídics i econòmics de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i Oficines Locals d’Habitatge, per tal de garantir la
capacitat d’atenció a totes les persones que sol·liciten ajuts per l’habitatge, així
com la capacitat inspectora i sancionadora de tots aquells casos d’ús anòmal de
l’habitatge.
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17) Garantir els drets bàsics i els subministraments d’aigua llum i gas a les famílies en situació de vulnerabilitat:
a. Fer les gestions necessàries per a la firma abans de tres mesos dels convenis
amb les subministradores de serveis bàsics, tal com estableix la llei 24/2015, de 29
de juliol, per tal que aquestes condoni, com a mínim, el deute acumulat de les famílies i aportin descomptes significatius per garantir el seu accés als serveis basics
de llum, gas i aigua;
b. regular per decret l’obligació de les empreses municipals proveïdores d’aigua
a garantir l accés a l’aigua de les persones que estan en situació de precari en l’habitatge, tal com ja ho fa l’AMB.
18) Impulsar un nou pla de barris orientat a la rehabilitació energètica d’habitatges, la mobilitat sostenible i la intervenció social i comunitària, prioritzant els barris
més vulnerables.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de
comunicació públics autonòmics
302-00224/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 72688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Ignacio
Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (tram. 300-00278/12).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix i agraeix la difusió de la sèrie Drama a TV3 com a mostra de la diversitat i la pluralitat de Catalunya i l’ús habitualment indistint de la llengua catalana i la llengua castellana per la societat catalana.
2. Reprova l’actual consellera de cultura, Sra. Mariàngela Vilallonga per:
– Les seves declaracions (‹‹a vegades veig massa castellà a TV3››) com a autoritat pública contràries a la diversitat i la pluralitat lingüística de Catalunya i als drets
dels ciutadans a expressar-se en la llengua de la seva lliure elecció.
– Haver donat «tocs d’atenció» a TV3 per considerar que aquesta cadena pública
no està alineada amb les seves opinions personals.
3. Recorda que els drets de tots els ciutadans de Catalunya només són plenament
respectats si la llengua castellana no és exclosa com a llengua d’ús normal, habitual
i vehicular pels mitjans públics autonòmics com TV3 i Catalunya Ràdio.
4. Manifesta que és essencial per als interessos generals i els drets i les llibertats
fonamentals de tots els ciutadans que els mitjans públics de comunicació compleixin
rigorosament amb el principi d’objectivitat informativa, especialment en situacions
excepcionals com l’actual de pandèmia.
5. Declara la necessitat que TV3 i Catalunya Ràdio compleixin sempre amb el
principi de neutralitat política i respecte del pluralisme polític, garantia última del
dret fonamental dels ciutadans a la llibertat ideològica, i de forma especialment rigorosa i diligent en els períodes electorals.
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6. Condemna l’actuació del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
Sr. Roger Loppacher, consistent en impedir fora de les vies i les causes legals la participació d’un altre membre del CAC en la deliberació i votació d’un acord del Ple
de la institució.
7. Insta el Govern de la Generalitat a:
a. Vetllar perquè el servei públic de comunicació que li encomana a TV3 i Catalunya Ràdio i retribueix amb més de 240 milions d’euros a l’any garanteixi el respecte de tots els ciutadans a gaudir d’uns mitjans públics políticament neutrals, informativament objectius i respectuosos amb el pluralisme polític com a garantia del
dret fonamental de tots els ciutadans a la llibertat ideològica.
b. Retractar-se públicament dels «tocs d’atenció» a TV3 i Catalunya Ràdio quan
considera que aquests mitjans de comunicació s’aparten de les seves consideracions
partidistes i opinions personals i a abstenir-se en el futur de realitzar-ne de nous.
c. Sens perjudici del compliment del deure i missió de promoció de l’ús de la
llengua catalana, emprar amb normalitat, habitualitat i igualtat les llengües catalana, castellana i aranesa com a reflex del que succeeix a la societat catalana i com a
mostra de respecte dels drets en condicions d’igualtat de tots els ciutadans.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els
reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19
302-00225/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 72689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació
al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia
de Covid-19 (tram. 300-00279/12).
Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
A. Medidas de fomento de la transparencia y de optimización de la Administración
Pública
1. Realizar una auditoría laboral sobre la función pública de la Administración
de la Generalitat de Cataluña mediante la contratación de una entidad externa e independiente que permita redefinir y optimizar los procesos productivos de la administración, antes del mes de octubre del 2020.
2. Realizar un análisis de costes que permita optimizar las partidas presupuestarias destinadas a los equipamientos de hardware y software de la Generalitat en
consideración a las dinámicas de obsolescencia programada y las nuevas dinámicas
laborales post-pandemia.
3. Realizar un análisis ex novo, sin apriorismos del pasado, para establecer protocolos de trabajo que incrementen la productividad de la función pública basados
en la tecnología y las comunicaciones.
4. Desarrollar productos tecnológicos que sean de verdadero valor añadido y no
tengan meros fines publicitarios, como por ejemplo la App Stop Covid-19.
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5. Presentar anualmente un informe al Parlament con un análisis y cuantificación
del retorno socio-económico del CTTI, Catcert, Agencia de Ciberseguridad y resto
de organismos dependientes del Departament de Políticas Digitales y Administración Pública, al objeto de dar transparencia y optimizar el gasto público.
6. Colaborar con el resto de las Administraciones Públicas españolas y europeas
en el desarrollo de estándares informáticos que posibiliten la interrelación de datos
y procedimientos universalizados, evitando costosas duplicidades y nuevas Torres
de Babel.
7. Dar impulso a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en la que se establece el uso de la factura electrónica en el conjunto de la
actividad empresarial, no limitándola como hasta ahora a la Administración Pública
y extendiéndola a las empresas privadas.
8. Establecer campañas informativas y ayudas específicas para las empresas,
tendentes a la implementación de servicios de Red Privada Virtual (VPN) y en general de elementos de seguridad informática, los cuales cada vez serán más necesarios con el teletrabajo.
9. Lanzar campañas de marketing 2.0 con la finalidad de reiterar y no decaer la
concienciación de adopción de las medidas sanitarias establecidas para la lucha contra la propagación del Covid-19.
10. Establecer programas informativos y líneas de ayuda económica al comercio
local, para su incorporación al comercio electrónico.
11. Instar al Gobierno de España para que acometa un análisis y pertinente reforma a la nueva realidad laboral derivada del teletrabajo, que garantice los derechos
de los trabajadores y posibilite la conciliación laboral.
B. Medidas de impulso a las políticas digitales en el mundo rural
12. Avanzar decididamente en la digitalización del mundo rural, estableciendo
un plan con intervención pública que garantice la cobertura y las calidades de conexión, facilitando a las zonas ‘oscuras’opciones de conexión seguras (más allá de
los intereses de las distintas compañías operadoras) y que haga posible realmente la
conectividad del rural.
13. Impulsar una bonificación de la cuota de conexión a internet en el medio rural, que es significativamente más costosa que en las zonas urbanas.
14. Establecer ayudas y convenios público-privados tendentes al desarrollo
del 5G.
15. Impulsar líneas de ayudas para la creación de espacios de teletrabajo y espacios de actividades para aforos y públicos reducidos (seminarios, congresos, entre
otros), servicios de coworking y networking rur-bano, adaptando las normas urbanísticas y de edificación para facilitar su puesta en marcha.
16. Facilitar la implantación de empresas y actividades basadas en las industrias
de la Cuarta Revolución Industrial y la digitalización, fabricación deslocalizada
(impresión 3D), trazabilidad y blockchain y establecer distintivos que identifiquen a
sus productos en su merchandising.
17. Impulsar la generación de una red y espacios Fab-Lab distribuidos por el territorio como apoyo a las nuevas actividades y empresas.
18. Desarrollar una estrategia tecnológica público-privada que permita dar soluciones a los retos de los mercados agrarios y de las manufacturas alimentarias.
C. Políticas transversales en el mundo rural
19. Establecer bonificaciones fiscales para los autónomos y pymes que desarrollen su actividad en el mundo rural.
20. Dotar de planes renove el parque automovilístico hacia vehículos más modernos, eficientes y sostenibles medioambientalmente.
21. Desarrollar planes y ayudas tendentes al desarrollo e incremento del cohousing
en las zonas rurales, como complemento o alternativa a las residencias de tercera edad.
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22. Impulsar líneas de ayudas para los artesanos y emprendedores que han perdido sus canales de venta directa, ferias en pueblos, mercados artesanales, restaurantes o tiendas de proximidad, entre otros. En este sentido, se velará por la negociación de prórrogas y aplazamientos de pagos acordados.
23. Fomentar, para su conocimiento, la Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, potenciando y singularizando esta figura dentro
de las políticas agrarias y de desarrollo rural, y promoviendo la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural.
24. Impulsar la simplificación de trámites administrativos para la apertura de
negocios en el medio rural.
25. Favorecer la llegada de manifestaciones culturales y artísticas disponibles
con las nuevas tecnologías, que ayuden a limar la brecha cultural campo-ciudad.
26. Impulsar una bonificación específica de las tasas de las actividades extraescolares municipales a aquellas familias que se han quedado sin empleo debido a la
pandemia actual, facilitando que los hijos puedan continuar realizando actividades
lúdicas y deportivas.
27. Incrementar los recursos materiales y mejorar las condiciones laborales para
los médicos rurales.
28. Renovar el mapa de zonas farmacéuticas y remunerar las guardias en el medio rural.
29. Establecer un fondo de ayudas a la hostelería que ayude a la adecuación de
espacios físicos para el teletrabajo y la conexión a la banda ancha.
30. Establecer un plan de reindustrialización, repartida por el territorio, que minimice la dependencia, garantizando mediante el uso de nuevas tecnologías la competitividad y su viabilidad.
Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència,
les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció
302-00226/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 72690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Civit i
Martí, diputat del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la
Interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control democràtic i el
compromís contra la corrupció (tram. 300-00280/12).
Moció

El 3 d’octubre de 2017, Felipe de Borbón es va dirigir a l’estat espanyol per intervenir en política, ultrapassant les seves funcions, condemnar els més de 2 milions de
catalans i catalanes que dos dies abans van participar al referèndum d’autodeterminació de Catalunya i assegurar que aquella acció s’havia situat fora de la llei i fora
de la democràcia. Felipe de Borbón no va mencionar la brutal repressió d’aquell dia
en nombrosos col·legis electorals, i ni molt menys la va condemnar, ans al contrari
va encoratjar la repressió futura asseverant, entre d’altres, que «els poders legítims
de l’Estat tenen la responsabilitat de garantir l’ordre constitucional».
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Un any més tard, diferents investigacions periodístiques demostraven com, en
les dates properes al referèndum «es va produir un buidat massiu dels diners que les
empreses públiques i administracions de l’Estat tenien als dos grans bancs catalans.». També es detallava com l’estat va fer una guerra econòmica contra Catalunya aquelles setmanes i s’explicava com la Zarzuela i la Moncloa s’havien unit per
forçar canvis de seus de bancs, grans empreses i multinacionals i estendre, així, una
sensació de pànic. És a dir, un veritable «¡A por ellos!» econòmic i financer encapçalat pel cap de l’Estat.
Abans d’això, l’Audiència de les Illes Balears, en la seva sentència de 17 de febrer
de 2017, va considerar provat que el gendre de l’anterior cap de l’Estat espanyol i
cunyat de l’actual, Iñaki Urdangarin, es va fer valdre de la seva posició privilegiada
com a membre de la Família Reial espanyola per tal de cometre delictes de prevaricació i malversació de cabdals públics. Aquests delictes van ser comesos mitjançant
un entramat societari integrat, entre d’altres, per l’anomenada Asociación Instituto
Nóos de Investigación Aplicada, de la qual n’era vocal la seva esposa, filla de l’anterior cap de l’Estat espanyol i germana de l’actual, Cristina de Borbón, i per la societat Aizoon, S.L, de la qual n’eren socis tant el Sr. Iñaki Urdangarin com la Sra.
Cristina de Borbón.
A més, durant l’any 2018 es va fer pública l’existència d’enregistraments amb declaracions de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein. D’acord amb aquestes declaracions, les activitats irregulars o delictives de persones vinculades a la Família Reial
espanyola no es limitarien a les jutjades en el procés judicial que va donar lloc a la
condemna del Sr. Urdangarin pels delictes de prevaricació i malversació de cabdals
públics, sinó que persones vinculades a aquesta família en podrien haver comès
d’altres que encara no s’haurien esclarit.
Que persones vinculades a la més alta representació de l’Estat espanyol hagin
pogut utilitzar la seva posició per a dur a terme activitats presumptament irregulars
o delictives vinculades a la corrupció, en general, i en particular, que aquestes persones, després del referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre, hagin dut a
terme activitats destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora del territori de Catalunya, és un assumpte greu i d’una
rellevància pública indubtable. A més de la possible responsabilitat penal, administrativa o comptable en la qual hagin pogut incórrer aquestes persones, el Parlament,
que representa el poble de Catalunya, té l’obligació política d’investigar les activitats
presumptament irregulars o delictives dutes a terme per persones vinculades a la Família Reial i a la més alta representació de l’Estat espanyol.
En diferents ocasions i legislatures, la darrera fa tan sols uns dies, la Mesa o una
majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, han vetat la possibilitat
de crear una comissió d’investigació sobre activitats irregulars o delictives vinculades al cap de l’estat actual o a l’anterior, al propi Congrés o al Senat.
L’octubre de 2019 el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul·la
la resolució, del 7 de març del mateix any, del Parlament de Catalunya, en què es
va aprovar la creació d’una comissió d’investigació sobre la monarquia. La cambra
catalana hi va donar llum verda amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i la
CUP i els vots en contra de Cs, PSC i PP. La comissió tenia per objecte investigar
les activitats «delictives o irregulars» de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a «forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans
empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l’1-O.
D’aleshores ençà, el març d’enguany, en ple inici de la crisi pel Covid-19, es
va saber que l’antic rei Juan Carlos de Borbón havia rebut cent milions de dòlars
d’Aràbia Saudí, els va ocultar en paradisos fiscals i va entregar una part a la Sra.
Sayn-Wittgenstein, segons la justícia suïssa. Felipe de Borbón va renunciar públicament a una herència tacada, un gest simbòlic sense cap validesa jurídica, però a
la vegada va reconèixer que coneixia l’existència d’aquesta fortuna des de feia un
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any, sense haver-ho posat en coneixement de les autoritats ni de la fiscalia, ni proposar cap reforma a la casa reial per evitar comportaments similars. No ha col·laborat
doncs, ni activa ni passivament, per desemmascarar la presumpta xarxa de corrupció teixida per Juan Carlos de Borbón, i que implica a familiars que poden actuar de
testaferros. A més, qualsevol institució de de l’estat sospitosa d’encobriment ha de
ser denunciada i investigada, davant els clars indicis que els serveis secrets han estat
utilitzats per protegir la reputació de Juan Carlos de Borbón en comptes d’investigar les irregularitats comeses. És evident que la casa reial i totes les institucions han
d’estar subjectes a l’escrutini i l’exigència i assumpció de responsabilitats.
Doncs res més lluny de la realitat, aquestes darreres setmanes, malgrat els esforços de l’actual rei per distanciar-se de la fortuna opaca del seu pare, s’ha sabut
que «la lluna de mel» de Felipe de Borbón i Leticia Ortiz, un viatge de noces que
es va considerar «secret», va costar gairebé mig milió d’euros que van ser pagats
per Juan Carlos, aleshores rei d’Espanya, i per l’empresari català Josep Cusí, amic
de la família reial, a través de la seva societat Navilot. Aquesta societat, Navilot, va
ser creada per l’advocat Javier Villalba Catalá, que hauria treballat per als consells
d’administració de més de cent empreses, incloent-hi algunes de vinculades a Jordi
Pujol Ferrusola, fill gran de l’expresident de la Generalitat, actualment a la presó
acusat dels delictes de corrupció i blanqueig de capitals i investigat per l’Audiència
Nacional. De fet, Villalba Catalá havia estat qualificat, temps enrere, en algunes informacions periodístiques, de «testaferro de la família Pujol» per la seva participació en els negocis de Pujol Ferrusola.
Aquests darrers dies s’han conegut diferents declaracions d’implicats a la justícia suïssa, i s’han revelat alguns documents secrets que han provocat la investigació
detallada de donacions milionàries a particulars i de cobraments de desenes de milions d’euros, a través de fundacions pantalla i amb la signatura del rei emèrit en la
condició de primer beneficiari. En els estatuts d’una d’aquestes empreses pantalla
per ocultar una donació de més de 60 milions d’euros de l’Aràbia Saudí al rei emèrit,
es detallava que, en cas de defunció de Juan Carlos, Felipe de Borbón «tindrà el dret
de disposar de tots els actius de la fundació, sense cap limitació».
Tots aquests fets, sumats entre d’altres a la clara condició històrica de la monarquia com a hereva de la dictadura franquista, han provocat que l’entitat Òmnium
Cultural hagi anunciat la presentació d’una querella criminal contra el rei emèrit,
Joan Carles de Borbó, i que ha demanat a la justícia suïssa que li bloquegi els comptes. Aquesta querella vol ser una denúncia popular contra la monarquia espanyola i
s’ha presentat davant la sala penal del Tribunal Suprem per possibles delictes de frau
a la hisenda pública, tràfic d’influències i blanqueig de capitals.
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya:
1. Considera incompatible amb la necessària exemplaritat pública i el compromís
contra la corrupció que ha de guiar les institucions al capdavant de l’administració
pública, que els poders de l’estat utilitzessin l’impacte de la Covid-19 com a cortina de fum per a tapar l’anunci de l’existència d’un compte estranger nodrit per presumptes comissions irregulars cobrades pel cap d’estat emèrit.
2. Manifesta que, atesa la informació de la que es disposa en el dia d’avui, la
presumpta corrupció no es pot aïllar en una responsabilitat individu-al, sinó que ha
afectat estructuralment a les principals institucions de l’estat, amb el sistema d’opacitat i impunitat concertada amb el que l’Estat Espanyol l’ha protegit des de que el
dictador Francisco Franco va designar a Joan Carles de Borbó com el seu successor
el 22 de Juliol de 1969.
3. Denuncia l’acció concertada dels principals poders de l’Estat per interpretar la
inviolabilitat establerta en la constitució espanyola en una impunitat absoluta incompatible amb una democràcia plena i troba imprescindible permetre que els diferents
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òrgans de representació política d’arreu de l’Estat tinguin capacitat per a fiscalitzar,
investigar i opinar lliurement, conseqüentment:
3.a. Expressa el seu rebuig davant les interpretacions legals impròpies d’un estat de dret democràtic que han impedit que aquest Parlament, el Congrés i el Senat,
puguin dur a terme una imprescindible investigació sobre la presumpta corrupció
en aquest àmbit.
3.b. Considera una necessitat democràtica la investigació en seu parlamentària i
amb total transparència de l’origen dels diners, els negocis opacs i que òbviament serveixi per depurar les responsabilitats que se’n puguin derivar a tots els nivells.
3.c. Considera necessària una investigació separada del rol de les institucions de
l’estat en un possible encobriment dels presumptes delictes del rei emèrit, trobant
especialment greus les indicacions que els serveis secrets de l’estat hagin pogut ser
emprats per a encobrir dites activitats, en comptes d’investigar-les.
4. Recorda que en el punt XI de la resolució 375/XII sobre la lluita contra la
corrupció, exigia uns mitjans públics exemplars en aquesta lluita. En aquest marc
celebra l’emissió per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la
emissió del reportatge «El Virus de la Corona» sobre les presumptes corrupcions
que afecten a la Casa Reial i lamenta que els mitjans de comunicació públic estatal
no hagin afrontat aquest afer amb la mateixa voluntat d’exemplaritat. També recorda
que en aquell punt se l’hi exigia a la CCMA la programació de continguts específics
sobre els casos de corrupció política que afecten a l’expresident Jordi Pujol, una resolució que la direcció de la CCMA encara no ha complert.
5. Constata també que el sentir majoritari de la ciutadania de Catalunya, tal com
s’ha expressat repetidament a base a votar forces electorals republicanes i en múltiples enquestes d’opinió, és d’un rebuig rotund a la monarquia; en base a aquest sentir
insta a la Generalitat de Catalunya a:
5.a Estudiar i implementar les accions legals pertinents per eliminar qualsevol
títol i condecoració atorgats per les institucions catalanes a la institució monàrquica, així com els protocols que puguin implicar qualsevol vassallatge o tracte privilegiat i diferenciat, i la retirada de subvencions i altres col·laboracions amb fundacions privades o públiques presidides per la casa reial.
5.b Estudiar les modificacions legals necessàries per revertir qualsevol privilegi
econòmic encara vigent d’origen senyorial o monàrquic.
5.c Reclamar a l’ajuntament de Barcelona que cedeixi el Palauet Albéniz a entitats culturals de la ciutat i que trenqui immediatament la cessió d’ús actual que té
amb el cap de l’estat i la seva família.
5.d No convidar al cap de l’estat i la seva família a cap acte organitzat o coorganitzat per la Generalitat.
5.e Impulsi, en concert amb les institucions municipals del país, la revisió del
nomenclàtor per aconseguir un país sense noms borbònics.
5.f Que, donada l’abdicació de les institucions de l’Estat a l’hora de fiscalitzar a
la monarquia, lideri els esforços per a fiscalitzar i fer transparent qualsevol arbitrarietat, opacitat i impunitat. I específicament:
i. Encarregui a el Centre d’Estudis d’Opinió una enquesta sobre la percepció de
la monarquia al conjunt de l’Estat Espanyol que abordi, com a mínim, el seu rol en
el conflicte democràtic entre Catalunya i l’Estat Espanyol, les preferències sobre monarquia o república, i l’impacte de la presumpta corrupció de Juan Carles I.
ii. Encarregui a l’Institut d’Estudis sobre l’Autogovern una relació d’informes
acadèmics comparats sobre les monarquies existents en democràcies europees al
segle xxi i els controls democràtics a els que son sotmesos, per tal d’analitzar amb
rigor les eines de control i indicadors de transparència/opacitat de la monarquia en
relació a institucions similars.
iii. Faci arribar al Consell Federal Suís, la necessitat que congeli els comptes
bancaris que el rei emèrit té en aquell país, en base a l’informe político-jurídic que
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Òmnium Cultural ja ha fet arribar al Consell Federal Suís, on demana l’aplicació del
mecanisme legal previst en la llei federal de congelació i restitució de valors patrimonials d’origen il·lícit de 2016.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
general i les prioritats de país
302-00227/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 72692 i 72840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.07.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del
Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al
Govern sobre la política general i les prioritats de país (tram. 300-00281/12).
Moció

El Parlament de la dotzena legislatura es va constituir el dimecres 17 de gener va
donar lloc al govern de coalició entre JxCat i ERC presidit pel Molt Honorable senyor Quim Torra i vicepresidit per l’Honorable senyor Pere Aragonés.
Una legislatura marcada per la repressió de l’Estat espanyol i especialment per
les ingerències judicials contra la sobirania del Parlament. Fins al punt de coartar
des dels diversos processos d’investidura que s’han dut a terme fins a la composició
de la cambra sorgida de les eleccions del 21 de desembre de 2017.
Així mateix, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha desoït de forma reiterada les resolucions i mocions dels diferents grups parlamentaris aprovades pels
representants del Parlament. Consolidant amb aquesta praxis una gran distància entre l’òrgan legislatiu i l’òrgan executiu amb les mancances democràtiques que això
comporta.
Per tot això el Parlament de Catalunya:
1. Mostra preocupació en la constatació que com a màxim representant del poble
de Catalunya ha estat constantment desoït i menystingut per part del Govern de la
Generalitat degradant i buidant de sobirania a la cambra.
2. Així mateix el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a donar compliment als punts aprovats pel mateix Parlament de Catalunya de:
2.2. La Moció 15/XII, sobre les conseqüències socials, ecològiques i laborals del
model turístic.
2.3. La Moció 26/XII, sobre les conseqüències de les normes imposades pels
mercats financers respecte a les polítiques públiques.
2.4. La Moció 38/XII sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per
a construir un país alliberat nacionalment i socialment.
2.5. La Moció 51/XII, sobre el balanç del primer any de legislatura pel que fa a
la repressió, la defensa dels drets fonamentals i l’autodeterminació.
2.6. La Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa.
2.7. La Moció 82/XII, sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències.
2.8. La Moció 96/XII, sobre la segregació escolar i l’adopció de mesures en l’àmbit de l’educació.
2.9. La Moció 104/XII, sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials.
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2.10. La Moció 116/XII, sobre la precarietat laboral al sector públic.
2.12. La Moció 134/XII sobre la gestió dels serveis públics.
2.13. La Moció 144/XII, sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els
pressupostos.
2.14. La Moció 159/XII, sobre els nous projectes d’incineració de residus.
2.15. La Moció 170/XII, sobre les mesures en l’àmbit econòmic i social en la situació derivada de la pandèmia de Covid-19.
2.16. La Proposta de Resolució número 15 del Debat general sobre la gestió de la
crisi del Covid-19 del SGP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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