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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica i la descarbonització de l’economia catalana
302-00265/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 86754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l’eco-
nomia catalana (tram. 300-00332/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar les energies netes solar, eòlica i hidràulica de bombeig, geotèr-

mia o qualsevol altra renovable per incrementar la potència instal·lada com a mínim 
fins els 10.000 MW l’any 2030, així com en la producció d’hidrogen i tecnologies 
associades, que es configura com un dels vectors energètics de futur.

2. Facilitar i agilitzar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia 
renovable per evitar que els projectes s’eternitzin o que incompleixin els terminis de 
l’article 1 del RDL 23/2020, amb el conseqüent perjudici econòmic pel promotor.

3. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i 
la utilització d’aquests espais per a parcs fotovoltaics.

4. Treballar per a garantir una adequada retribució dels excedents que resulten 
en les instal·lacions d’autoconsum quan la producció és superior al consum autoali-
mentat.

5. Presentar un Pla de suport a la instal·lació de terrats fotovoltaics en les naus 
industrials, centres públics, universitats i centres comercials, per a l’autoconsum i la 
compartició d’energia renovable.

6. Recuperar les concessions actuals de les hidràuliques cap a la gestió pública 
quan acabin el període concessionat.

7. Impulsar un nou Pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació energèti-
ca d’habitatges

8. Reconvertir l’actual Institut Català de l’Energia en una Agència de l’Energia 
de Catalunya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió.

9. Elaborar un Pla estratègic de mobilitat urbana sostenible per a Catalunya, 
acordat amb el món local, que coordini polítiques i ajusts per implantar mesures 
estructurals que facilitin la mobilitat sostenible a totes les poblacions del país, amb 
especial incidència en les grans ciutats i àrees metropolitanes.

10. Desenvolupar, dins l’Estratègia catalana d’economia circular i d’eco-disseny, 
polítiques mesurables en els diferents cercles productius.

11. Presentar una reforma fiscal verda integral, progressiva i inclusiva, tal com 
indica la Llei Catalana de Canvi Climàtic.

12. Donar màxima prioritat a tots aquells projectes públics i privats susceptibles 
de rebre recursos del fons de recuperació europeu «Next Generation», que estiguin 
orientats a la transició energètica i descarbonització de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP 

PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’educació 
secundària i postobligatòria
302-00266/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 86864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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 l’educació secundària i postobligatòria (tram. 300-00327/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que, en l’actual context de pandèmia, els centres d’educació secundà-

ria i postobligatòria puguin desenvolupar la seva tasca amb les màximes garanties 
de seguretat per al conjunt de la comunitat educativa i el mínim impacte sobre la 
qualitat de l’educació. Per això cal: 

a. Optimitzar les tasques de detecció de casos positius tant entre l’alumnat com 
entre el professorat.

b. Evitar sobrecarregar els equips docents i directius amb tasques de gestió logís-
tica i sanitària que van en detriment de la seva tasca docent i pedagògica.

c. Garantir una correcta ventilació dels espais, d’acord amb les característiques 
de cada centre i utilitzant la tecnologia adequada per mantenir la confortabilitat tèr-
mica.

d. Revisar el model de formació híbrida aplicat a l’educació postobligatòria, tot 
subministrant connectivitat i dispositius al conjunt de la comunitat educativa, re-
gulant el teletreball, capacitant plenament a alumnat i professorat, minimitzant el 
percentatge d’hores no presencials i retornant el més aviat possible al model 100% 
presencial.

2. Garantir, en el marc de la gestió de la pandèmia, que els ensenyaments de 
règim especial no reglats autoritzats de música i dansa, en tant que ensenyaments 
del sistema educatiu català, poden continuar desenvolupant la seva tasca formativa.

3. Potenciar els Centres de Formació d’Adults com a eina professionalitzadora i 
d’inclusió social, tot introduint l’educació de les persones adultes en els plans d’acció 
específics per fer front a l’emergència educativa derivada de la pandèmia.

4. Desplegar urgentment un Pla d’Acció per compensar l’impacte de la crisi de 
la Covid-19 sobre la segregació escolar i l’abandonament educatiu. Aquest Pla hau-
ria de: 

a. Impulsar mesures per avançar cap a la gratuïtat de la Formació Professional 
pública, mitjançant una reducció de taxes i un augment de beques i ajuts.

b. Consolidar línies d’acció permanents i finançades per combatre la segregació, 
l’abandonament i el fracàs escolar, tot reforçant l’atenció i la prevenció personalitza-
da, especialment entre l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i d’ESO que 
presenta risc d’abandonament escolar.

c. Augmentar les places dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i impulsar 
programes de segones oportunitats per a joves que han abandonat els estudis.

d. Emprendre accions específiques per combatre l’absentisme escolar en totes les 
etapes del sistema educatiu.

5. Impulsar un sistema integrat d’orientació educativa i professional que actuï 
dins i fora dels centres educatius en base als principis de prevenció, desenvolupa-
ment personal i intervenció social. En l’educació secundària i postobligatòria aquest 
sistema d’orientació educativa i professional hauria de contemplar almenys les se-
güents accions: 
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a. Garantir la presència específica de l’orientació als currículums, amb una dedi-
cació horària determinada i professionals formats.

b. Consolidar Departaments d’Orientació i Departaments de Coordinació de 
l’Acció Tutorial a tots els centres públics d’educació secundària i postobligatòria, 
amb almenys un orientador/a per a cada centre.

c. Augmentar la dotació dels Departaments d’Orientació, començant pels insti-
tuts d’alta i màxima complexitat, per tal d’intensificar la tasca orientadora que des-
envolupen amb alumnes i famílies.

d. Enfortir i incrementar les tasques d’acció tutorial, en totes les seves modalitats 
i especialment en els centres de major complexitat, amb una reducció de ràtios i una 
dotació de personal suficient per fer-ho possible.

6. Reforçar i millorar els instruments de planificació de l’oferta educativa, intro-
duint criteris per garantir una oferta de places públiques adequada i suficient i una 
resposta equilibrada a les demandes de futur. En aquest sentir cal: 

a. Revertir la darrera reforma curricular de la Formació Professional i maxi-
mitzar els mecanismes que millorin la qualitat de la FP, amb una FP Dual que res-
pongui a la realitat actual i sigui realment atractiva i útil per a l’alumnat amb risc 
d’abandonament.

b. Elaborar i mantenir un mapa de formació professional amb una distribució 
precisa i actualitzada de l’oferta d’aquests ensenyaments.

c. Revisar i actualitzar les titulacions de la Formació Professional del sistema 
educatiu utilitzant de forma més eficient el marge de competència de la Generalitat 
per establir fins el 45% de cada titulació.

d. Establir un programa d’integració de les dones en determinades professions 
amb l’objectiu d’equilibrar el biaix de gènere estructural que hi ha en la distribució 
de la matrícula.

e. Desenvolupar un sistema permanent i descentralitzat d’acreditació de compe-
tències.

7. Revertir la tendència a la privatització en l’educació postobligatòria a través de 
les següents mesures.

a. Regular la Formació Professional privada a distància, al mateix temps que es 
reforça l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya.

b. Establir un marc jurídic que permeti la integració progressiva i voluntària de 
tots els centres concertats que ho desitgin en la xarxa de titularitat pública, respec-
tant el marc de drets que empara l’alumnat i les famílies i amb les màximes garan-
ties per als professionals.

c. En aquells centres concertats que ofereixen educació obligatòria i postobliga-
tòria i desitgin integrar-se a la xarxa de titularitat pública, com l’Escola Joviat de 
Manresa, apostar per una integració global de tot el centre per tal de garantir la con-
tinuïtat de l’alumnat i evitar dinàmiques de segregació en l’educació postobligatòria.

8. Intensificar les accions inclusives en l’educació secundària i postobligatòria a 
través de les següents mesures: 

a. Dissenyar un pla de formació permanent del professorat d’educació secundària 
i postobligatòria per promoure la innovació educativa als centres en el marc de la 
inclusió educativa, la no discriminació i l’equitat.

b. Dotar els centres educatius d’eines i recursos suficients per detectar i abordar 
les especificitats de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge i de l’alumnat amb ne-
cessitats específiques de suport educatiu (NESE), millorant els recursos per aten-
dre’ls, fent les adaptacions curriculars oportunes i acompanyant les seves trajectò-
ries educatives.
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c. Avaluar i ampliar –a més territoris i a més disciplines– els Itineraris de For-
mació Específica i adaptar, amb una durada de tres anys, el Batxillerat i els Cicles 
Formatius de Grau Mitjà per a alumnes amb discapacitat.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
públics de comunicació
302-00267/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 86873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans públics de comunicació (tram. 300-00328/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Reprueba que, bajo la responsabilidad de sus actuales directores y la presiden-

ta en funciones, TV3 y Catalunya Ràdio se hayan convertido en los medios de co-
municación públicos con más condenas en toda la historia de la democracia por vio-
lar la neutralidad política y la garantía de pluralismo político e ideológico necesario 
en toda sociedad democrática, violaciones que siempre han servido para favorecer 
exclusivamente los intereses de las opciones políticas independentistas en detrimen-
to de las restantes opciones.

2. Considera una anomalía democrática y un indicio incontrovertible de falta 
de independencia de criterio que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no haya 
constatado ni una sola vez en toda su historia la falta de neutralidad política y la au-
sencia de garantía del pluralismo político e ideológico en TV3 y Catalunya cuando 
estos medios públicos, solamente en la escasa duración de los últimos periodos elec-
torales en Cataluña, se han convertido ya los más condenados de toda la historia de 
la democracia por vulnerar intencionadamente dichos principios. 

3. Considera esencial, para que los catalanes puedan participar en unas eleccio-
nes limpias y plenamente democráticas, que TV3 y Catalunya Ràdio respeten en 
todo momento y, especialmente, durante el periodo electoral los principios de neu-
tralidad política, objetividad informativa y garantía del pluralismo político e ideo-
lógico.

4. Insta al Govern a reducir, al menos, el 50 por ciento el presupuesto destinado a 
los medios públicos de comunicación autonómicos de la Generalitat, con el objetivo 
de destinar ese ahorro presupuestario a las partidas económicas necesarias para la 
lucha contra la pandemia del Covid-19 y la crisis económica y social que la misma 
está comportando, que obliga a priorizar el gasto social y sanitario a cualesquiera 
otras finalidades.

5. Condena los reiterados insultos a España y a políticos constitucionalistas ver-
tidos por colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio tanto en sus apariciones en estos 
medios como en sus redes sociales, e insta a la CCMA a rescindir la colaboración de 
esos colaboradores que se dedican sistemáticamente a despreciar e insultar.
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6. Lamenta la vulneración de los derechos constitucionales y estatutarios de los 
ciudadanos que implica la intencionada exclusión del castellano como lengua de uso 
habitual y normal en TV3.

7. Condena que TV3 no refleje la realidad y la riqueza plurilingüe de la sociedad 
catalana con el uso de las tres lenguas cooficiales, sin exclusión de ninguna de ellas 
como lengua de uso habitual.

8. Reclama a TV3, y por extensión a toda la CCMA, a que, sin perjuicio de lle-
var a cabo la función de promover el uso de la lengua catalana, respete los derechos 
constitucionales y estatutarios de todos los ciudadanos, empleando de manera habi-
tual y normal las tres lenguas cooficiales en Cataluña.

9. Reclama a la CCMA que TV3 y Catalunya Ràdio den un tratamiento informa-
tivo igualitario a la corrupción, sin realizar injustificadas distinciones en función de 
los partidos políticos o instituciones afectadas por los casos y tramas que lamenta-
blemente sufrimos en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política del 
Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de 
Covid-19
302-00268/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 86874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la política del Go-
vern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 (tram. 300-
00329/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. No tomar ninguna medida restrictiva sin escuchar y valorar las aportaciones 

de los sectores afectados, y que estas consideraciones y aportaciones sean incluidas 
en la memoria de los decretos ley que se puedan promulgar.

2. Presentar en el plazo de 15 días desde la aprobación de esta moción un plan de 
priorización del presupuesto del presente ejercicio con el objetivo de liberar fondos 
para acompañar a las familias y a los sectores más golpeados por esta crisis sanita-
ria, económica y social.

3. Poner en marcha de manera inmediata las medidas establecidas en el Plan 
para la reactivación económica y protección social presentado el pasado mes de ju-
lio. Estas medidas se concretan en: 

(i) Plan de choque en el ámbito del trabajo: 184,8 M€.
(ii) Ampliación de las ayudas para necesidades básicas: 43 M€.
(iii) Plan de educación digital de Cataluña: 24,2 M€.
(iv) Investigación y fomento de la innovación: 130,2 M€.
(v) Plan de fomento de la innovación en salud: 9,5 M€.
(vi) Plan de apoyo a la industria de la automoción y la movilidad: 50 M€.
(vii) Línea de préstamos participativos para la reactivación de la industria: 50M€.
(viii) Renovación urbana y vivienda: 244 M€.
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(ix) Reactivación del sector del comercio: 35 M€.
(x) Refuerzo de la red pública de fibra óptica: 46 M€.
4. Volver a abrir la convocatoria de ayudas para autónomos y microempresas 

contenida en el Decreto ley 39/2020, garantizando que todos los autónomos que 
cumplan con los requisitos reciban el ingreso de 2.000 euros antes de la finalización 
del presente año.

5. Aumentar la coordinación relativa a las políticas económicas y sanitarias con 
el resto de las administraciones, locales, autonómicas y del Estado.

6. Diseñar y aprobar un sistema de ayudas directas, continuas en el tiempo, para 
los periodos de restricciones destinadas a los sectores que no puedan ejercer su ac-
tividad o lo tengan que hacer de manera muy limitada a causa de las medidas res-
trictivas decretadas por el Govern. Entre otros sectores, dicho sistema de ayudas 
directas incluirá los bares y restaurantes, el ocio nocturno, los feriantes, los gim-
nasios, el ocio educativo y las actividades extraescolares, las entidades deportivas 
y culturales, así como los establecimientos turísticos. A la hora de determinar las 
cuantías de estas ayudas se deberá tener en cuenta las características estructurales 
de cada uno de los negocios.

7. Reconocer el deporte como bien esencial y a elaborar un marco normativo 
que garantice y regule el acceso de la ciudadanía al deporte, de manera que permi-
ta acelerar la reanudación de las actividades deportivas y el funcionamiento de los 
gimnasios, así como a establecer a su vez ayudas directas al sector.

8. Promocionar el uso de la aplicación Radar Covid entre toda la población para 
facilitar la rápida detección y confinamiento preventivo de los positivos, y a publicar 
el número total de usuarios de la aplicación semanalmente y a anunciarlo utilizando 
todos los canales de comunicación disponible como medio para la detección preven-
tiva de posibles contagiadores o supercontagiadores.

9. Presentar en el plazo de 10 días desde la aprobación de esta moción un estudio 
sobre los efectos de sus declaraciones y decisiones en la reputación de los sectores 
afectados por las restricciones.

El Parlament de Cataluña: 
10. Denuncia la continua improvisación del Govern de la Generalitat, que genera 

incertidumbre e inseguridad jurídica en los sectores afectados, además de ocasionar 
perjuicios económicos derivados de sus bandazos, de la generación de falsas expec-
tativas y de los efectos que tienen sobre las decisiones de la ciudadanía.

11. Denuncia que las filtraciones del Govern de la Generalitat sobre posibles res-
tricciones están perjudicando a la sociedad catalana y a los sectores productivos y le 
insta a mejorar los controles para evitar que vuelvan a producirse.

12. Manifiesta la necesidad de que sea destituido el Conseller de Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias, Chakir el-Homrani, ante su incompetencia, tanto en la ges-
tión de las residencias como a la hora de acompañar a los trabajadores autónomos.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a una 
segona oportunitat
302-00269/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Jordi Orobitg i Solé, diputat del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
dret a una segona oportunitat (tram. 300-00334/12).

Moció
Els darrers anys, les situacions d’insolvència i els concursos de persones físiques 

i jurídiques no han fet més que créixer i, malauradament, aquest creixement s’incre-
mentarà de forma exponencial en els propers temps, com a conseqüència de la crisi 
econòmica causada per la Covid-19. En efecte, totes les previsions apunten que des-
prés dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i dels Expedients 
de Regulació d’Ocupació (ERO) arribaran els concursos de creditors, un cop que 
finalitzi la moratòria establerta fins al 31 de desembre de 2020.

Com a conseqüència del principi de responsabilitat patrimonial universal, que 
obliga a respondre dels deutes amb tots els nostres béns, presents i futurs, les per-
sones que han actuat de bona fe, però que no poden fer front al seu passiu, es veuen 
abocades a un carreró sense sortida, ja que els deutes que hagin acumulat els acom-
panyaran tota la vida, abocant-los a situacions irregulars, com l’economia submer-
gida, amb un alt risc d’exclusió social. De forma simultània, a més, decau l’activitat 
econòmica, es minoren els ingressos públics per la via fiscal s’incrementa el col·lap-
se judicial arran de les demandes i els concursos de creditors que es plantegen da-
vant dels tribunals.

L’administració ha de donar una resposta adequada a aquesta situació. És im-
prescindible acompanyar les persones, apostar per no deixar ningú enrere, i donar 
les oportunitats que calgui a tothom, per mantenir una societat cohesionada, una 
economia sanejada i uns tribunals sense col·lapses, que puguin centrar-se en impar-
tir justícia dins de terminis raonables.

Davant d’aquesta situació, el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a) Posar en marxa una oficina per a la segona oportunitat de forma que es pugui 

prestar el servei d’informació, assessorament i acompanyament a les persones deu-
tores en situació d’insolvència, per tal que puguin assolir un acord extrajudicial de 
pagaments o bé accedir al benefici d’exoneració del passiu insatisfet, amb l’objectiu 
de no deixar ningú enrere i d’oferir noves oportunitats per emprendre i retornar a 
l’activitat econòmica i social. Aquesta oficina ha d’estar en funcionament abans de 
l’1 d’abril de 2021, ha de prestar una atenció especial a les persones físiques, em-
presàries i no empresàries, i ha de comptar amb els mitjans humans i materials ne-
cessaris per contribuir de forma eficaç a la millora dels procediments de mediació 
concursal i a la descongestió judicial.

b) Dur a terme una campanya pública de difusió orientada a informar a la ciu-
tadania sobre l’existència de l’oficina, les persones beneficiàries dels seus serveis, 
les condicions d’accés i la finalitat dels nous serveis d’informació, assessorament i 
acompanyament a les persones deutores en situació d’insolvència.

c) Impulsar davant les institucions de l’Estat la millora del marc legal regulador 
de la segona oportunitat, amb la introducció dels canvis necessaris en la normativa 
recollida per l’actual text refós de la Llei concursal (Reial decret legislatiu1/2020, de 
5 de maig). Aquesta proposta de millora del marc regulador de la segona oportunitat 
ha d’incloure, almenys, la previsió que el benefici de l’exoneració del passiu insatis-
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fet s’estengui també als crèdits de dret públic, l’adopció d’un règim legal dels bens 
inembargables que permeti evitar els riscos d’exclusió social i que clarifiqui el règim 
aplicable a l’habitatge habitual, el retorn als jutjats mercantils de la competència ple-
na sobre tots els procediments d’insolvència, tant si afecten a persones empresàries 
com a persones no empresàries, i l’establiment de mecanismes de finançament dels 
serveis públics de suport a les persones deutores implicades en procediments preju-
dicials i judicials d’insolvència i exoneració.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Jordi Orobitg i Solé, diputat, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’augment de la 
mortalitat a les fronteres espanyoles
302-00270/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 86877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ruben Wagensberg Ramon, 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 l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (tram. 300-00335/12).

Moció
1. Davant l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles, el Parlament de 

Catalunya: 
a. Condemna les morts de migrants al Mar d’Alboran, a l’Estret de Gibraltar i a 

les Illes Canàries i considera que no són cap tragèdia sinó el resultat concret i inevi-
table de les polítiques assassines dels Estats membre de la Unió Europea i, en con-
cret, del govern espanyol.

b. Reprova la inacció humanitària de l’actual Govern de l’Estat i, concretament, 
del Ministerio de Interior, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
i del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 davant de l’auge de la morta-
litat a les seves fronteres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. reiterar el seu oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per als 

desplaçaments forçats, amb un procés d’acollida inclusiu i demana prioritzar la seva 
execució davant la urgència de la situació.

b. exigir al govern espanyol el respecte pels drets humans en la gestió migratòria 
de les seves fronteres, tenint en compte que fins ara han estat vulnerats tal com de-
nuncia Human Rights Watch.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ruben Wagensberg Ramon, diputat, GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les respostes 
per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social
302-00271/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 86878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.11.2020

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat 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 
les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social (tram. 300-00333/12).

Moció
I. El Parlament de Catalunya es compromet a: 
1. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes d’1 de desembre 

de 2020 i que es reassignin les retribucions, amb una lògica finalista, per reforçar la 
sanitat pública i les ajudes directes als treballadors i treballadores dels sectors més 
afectats per les restriccions sanitàries.

II. El Parlament de Catalunya constata que: 
2. La Renda Bàsica universal és una eina clau a favor de la justícia social i la re-

distribució de la riquesa.
3. Durant la crisi sanitària s’ha accentuat el menysteniment sistemàtic del Go-

vern de la Generalitat cap a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya 
generant així una crisi institucional greu.

4. Que el context preelectoral i de disputa entre els partits del Govern està perju-
dicant la capacitat d’aquest a donar respostes útils i eficients a les necessitats del país.

III. Davant la greu crisi social i econòmica que viu el país el Parlament de Cata-
lunya insta al Govern de la Generalitat a: 

5. Reduir, en el termini de 3 mesos, en un 14% les retribucions dels alts càrrecs 
de departaments, empreses i ens públics i que es reassignin les retribucions, amb 
una lògica finalista, per reforçar la sanitat pública i les ajudes directes als treballa-
dors i treballadores dels sectors més afectats per les restriccions sanitàries.

6. Crear en el termini de 15 dies la Taula d’estudi sobre la Renda Bàsica a Ca-
talunya integrada pels grups parlamentaris, agents socials i sindicals amb l’objectiu 
d’elaborar en el termini de 3 mesos el Pla estratègic per a la creació de la Renda 
Bàsica Catalana.

7. Augmentar el nivell de dèficit i per tant de despesa per fer front a la crisi social 
i econòmica i reforçar la sanitat pública i a garantir ajudes directes als treballadors 
i treballadores més afectats per la crisi.

8. Presentar davant del Parlament de Catalunya un informe sobre l’impacte so-
cial i econòmic de les mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en els 40 
decrets aprovats des de l’inici de la pandèmia. L’informe tindrà en compte indica-
dors de gènere, de retorn social, ambientals i econòmics.

9. Aturar immediatament la modalitat d’ajuts directes condicionats a l’exhauri-
ment de la dotació pressupostària i a planificar i establir criteris de redistribució de 
la riquesa en favor dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica i social accen-
tuada per la situació d’emergència sanitària.

10. Aplicar de forma immediata les sancions i multes a grans propietaris que 
no compleixen amb les diverses lleis en matèria d’habitatge i contenció i regulació 
del lloguer.

11. Mostrar respecte per la institució del Parlament de Catalunya obeint les reso-
lucions aprovades a la cambra.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC


