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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 31229).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.07.2016 a l’11.07.2016).
Finiment del termini: 12.07.2016; 12:00 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 31750; 31753).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 05.07.2016; 12:00 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 31892).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00058/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 31634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 300-00067/11).

Moció
El Parlament insta el Govern a: 
1. No denunciar el Conveni signat entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 

Oficines liquidadores dels Registradors de la Propietat, esgotant al seu venciment a 
finals del 2017.

2. Convocar els treballadors i treballadores de les oficines liquidadores de Cata-
lunya, en els propers 15 dies, per tal d’explicar-los la voluntat del Govern en relació 
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a les tasques que desenvolupen actualment per encàrrec de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

3. Constituir una taula de negociació entre el Departament d’Economia i els i les 
representants de les oficines liquidadores per tal de treballar, durant els propers me-
sos, en la solució i el pla d’actuació per tal que l’Agència Tributària de Catalunya as-
sumeixi les tasques que avui realitzen les oficines liquidadores, garantint el següent: 

a) Els llocs de treball existents a les oficines liquidadores.
b) El model territorial descentralitzat que permet la proximitat amb els ciutadans.
c) L’agilitat, eficiència i eficàcia de l’actual servei.
4. Informar, abans de prendre l’acord definitiu, a la FMC i l’ACM, com a repre-

sentants del món local, de la proposta per tal que l’Agència Tributària de Catalunya 
assumeixi les funcions encarregades avui a les oficines liquidadores.

5. Informar, abans de prendre l’acord definitiu, a la Comissió d’Economia i Hi-
senda, de la proposta per tal que l’Agència Tributària de Catalunya assumeixi les 
funcions encarregades avui a les oficines liquidadores.

6. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 
l’any 2016, un informe sobre el funcionament de les tasques que fins ara realitzava 
l’Agència tributària espanyola en relació a la gestió de la via executiva dels impostos, 
i que ara porta a terme l’Agència Tributària de Catalunya.

7. Crear el consorci tributari tal i com estableix l’Estatut, amb la participació pa-
ritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i l’Agència Tributària de Ca-
talunya per tal de desplegar el que s’estableix en el seu article 204.

8. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, durant el segon semestre de 
l’any 2016, un informe sobre el futur de l’Agència Tributària de Catalunya i el Pla de 
desenvolupament i creixement de la mateixa.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives 
previstes davant la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2016 i del Projecte de llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic
302-00059/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 31754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

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

sia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives previstes davant 
la retirada del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2016 i del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (tram. 300-00066/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el finançament de les mesures aprovades al ple d’emergència social 

a través dels mecanismes de generació de crèdits, crèdits ampliables i transferència 
de cedits previstos en la Llei de Pressupostos del 2015 i en el Decret 252/2015 de 
pròrroga pressupostària pel 2016 i normes que el desenvolupen, així com dels me-
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canismes d’aprovació de crèdits extraordinaris previstos en la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya.

Dotar de cobertura econòmica a aquestes modificacions i ampliacions de crèdits 
pressupostaris a partir dels nous ingressos, que no estan previstos en els Pressupos-
tos del 2015, però que la Generalitat de Catalunya rebrà de manera efectiva durant el 
2016 com a conseqüència de l’augment de les transferències de l’Estat Espanyol, i de 
la millora dels ingressos per impostos propis i cedits. Així com de la major disponi-
bilitat pressupostària derivada de la reducció a més de la meitat de les despeses de 
la partida del Capítol III referida a interessos del Deute previstos en els pressupostos 
del 2015 que suposaran un estalvi de 850M€.

Defensar davant el Govern Espanyol que les anteriors mesures no suposen en 
cap cas un augment del sostre de despesa atès que es financen o bé amb majors in-
gressos dels previstos en el pressupost prorrogat, o bé amb transferències internes 
entre capítols de l’estat de despeses de les diferents seccions que no comporten cap 
augment global de despesa. Per tant queden garantits en ambdós casos l’equilibri i 
l’estabilitat pressupostaris.

2. Presentar en el termini de tres mesos els Projectes de Llei de reforma fiscal 
que permetin augmentar la capacitat fiscal de la Generalitat de Catalunya a fi i efec-
te de posar en marxa a partir de l’1 de gener del 2017 la Renda Garantida de Ciu-
tadania: 

a) Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes 
mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.

b) Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells 
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis 
fiscals derivats de la normativa catalana, que per l’exercici del 2016 estan previstos 
en 979 milions d’euros.

c) Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per 
tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transi-
tori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.

d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel 
que fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el 
desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic 
de Catalunya.

3. Presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de derogació dels apartats 
de l’Article 17 de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc evitant que la reducció prevista en aquesta llei del tipus 
impositiu del 55% al 10% aplicable als casinos de joc provoqui una reducció signi-
ficativa en els ingressos fiscals i garantir així millor l’estabilitat pressupostària de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Hortènsia Grau 

Juan, diputades, GP CSP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el projecte 
recreatiu i turístic de BCN World
302-00060/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 31819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el projecte recreatiu i turístic de BCN World (tram. 
300-00072/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, per l’impacte positiu del projecte conegut com a 

BCN World en el sector turístic, comercial i econòmic de Catalunya, i en particular 
de les comarques del Camp de Tarragona, manifesta el seu compromís amb el cen-
tre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou.

2. El Parlament de Catalunya considera que la inestabilitat del Govern entorn el 
centre recreatiu i turístic és un factor que posa en perill la inversió necessària per 
a la realització del projecte. Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) No incloure el projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou com 
a instrument de negociació entorn a la qüestió de confiança anunciada pel president 
de la Generalitat per al mes de setembre d’enguany.

b) Aprovar, en el termini de tres mesos, un calendari creïble amb totes les fases 
necessàries per a fer realitat el centre recreatiu i turístic. Aquest calendari s’haurà 
de consensuar amb la resta d’administracions.

c) Accelerar l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) de reorde-
nació de l’àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou amb el consens 
de les administracions implicades, per tal de donar l’impuls definitiu al projecte.

d) Impulsar la inclusió de la marca turística «Tarragona-Costa Daurada» en el 
nom del centre recreatiu i turístic.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, 

GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim 
disciplinari dels Mossos d’Esquadra
302-00061/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el règim disciplinari dels Mossos d’Esquadra (tram. 300-00069/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar los cam-

bios pertinentes en la normativa relativa al régimen disciplinario los Mossos d’Es-
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quadra (ley 10/1994, de la Policía de Catalunya, y Decreto 183/1995 por el que se 
aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario), con el objetivo de, en todo caso,

a) Asegurar que todas las actuaciones realizadas en la fase de Información reser-
vada dentro de la fase inicial de cualquier investigación se incorpora al expediente 
sancionador incoado a resultas de las mismas.

b) Asegurar que cualquier comunicación realizada por la Dirección de Asuntos 
Internos con el agente en cuestión se realice siempre mediante carta certificada con 
acuse de recibo, correo electrónico o un teléfono oficial, donde dicha comunicación 
garantice su procedencia, así como la posibilidad de una comunicación interna por 
parte de un superior jerárquico.

c) Adecuar, mejorar y facilitar un espacio concreto donde se asegure en todo 
momento, en la fase de Información reservada dentro de la fase inicial de cualquier 
investigación, la asistencia del letrado que acompaña o asesora al agente en cuestión, 
para que el letrado pueda asesorar al agente sobre cualquier aspecto.

d) Asegurar que, en el caso de denuncias anónimas interpuestas contra los agen-
tes que se demuestren intencionadamente dolosas y/o manifiestamente falsas, se 
perseguirá al falso denunciante, incluyendo la imputación por falsedad que ha com-
portado daños y perjuicios morales y al honor del agente.

e) Asegurar que los agentes implicados dispongan siempre de una copia del ates-
tado o expediente completo de su declaración.

2. El Parlament de Catalunya declara la necesidad de constituir en sede parla-
mentaria un grupo de trabajo sobre el régimen disciplinario de los Mossos d’Esqua-
dra, en el seno de la Comisión de Interior. Dicho grupo de trabajo se constituirá en 
el siguiente período de sesiones, contará con la presencia de expertos en el tema y 
adoptará propuestas de conclusiones y recomendaciones de mejora.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu;  Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les addiccions 
socials
302-00062/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre les addiccions socials (tram. 300-00070/11).

Moción
1. Desenvolupar una estratègia comuna i transversal de prevenció de les noves 

patologies relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació (d’ara en endavant, «les TIC»), que inclogui la participació activa de tots els 
departaments competents en atenció a les causes i els efectes d’aquestes noves pato-
logies. En conseqüència, com a mínim, hi han de participar activament els departa-
ments de Treball, Afers Socials i Famílies, de Salut i d’Ensenyament.

2. Impulsar la creació d’una comissió tècnica assessora de recerca i avaluació, 
amb la participació de professionals experts independents i amb una representació 
adequada de les víctimes, per tal d’aprofundir més en el coneixement d’aquestes no-
ves addiccions socials, les seves causes, com es desenvolupen i la seva prevalença.
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3. Aquesta comissió haurà de posar especial atenció i diligència en l’avaluació de 
l’impacte que aquestes noves patologies relacionades amb les TIC poden tenir amb 
conductes indesitjables com la discriminació o els maltractaments patits per joves 
i infants.

4. Avaluar, modificar o, en el seu cas, establir les polítiques de foment del joc res-
ponsable de la Generalitat de Catalunya, incloent el seu possible impacte sobre les 
polítiques de comunicació o publicitat institucional i les polítiques d’admissió d’ac-
tivitats promocionals de tercers establertes i adoptades per mitjans de comunicació 
de titularitat pública en l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya o que 
rebin ajudes de caràcter públic per part de la Generalitat de Catalunya.

5. Fomentar l’efectiva elaboració, adopció, implementació i aplicació de codis de 
bones pràctiques relatives al joc responsable, amb especial incidència en les seves 
polítiques publicitàries o de promoció comercial de la seva activitat, per part dels 
operadors que actuïn en l’àmbit territorial de Catalunya.

6. Fomentar la submissió voluntària dels operadors que actuïn en l’àmbit terri-
torial de Catalunya a organismes voluntaris d’avaluació prèvia de l’adequació de 
la seva activitat publicitària o de promoció comercial de la seva activitat als com-
promisos previstos en els codis de bones pràctiques voluntàriament adoptats per 
aquests.

7. Elaborar un protocol integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui efi-
caç i capaç de reduir els casos de dependència a les TIC abans de convertir-se en 
addicció, amb una estratègia específica i diferenciada pels menors i joves, per les 
especials característiques d’aquests col·lectius que els fan més vulnerables.

8. Establir un període màxim per a l’elaboració i implementació, tant de l’estratè-
gia comuna com del protocol, de 6 mesos des de l’aprovació de la moció.

9. L’esmentat protocol haurà d’incloure com a mínim els següents punts: 
9.1. Educació als nens i nenes a partir de secundària, mitjançant tallers enfocats 

al coneixement de les TIC i tècniques d’autoprotecció on-line, així com també ta-
llers sobre joc responsable i les nefastes conseqüències del joc patològic.

9.2. Formació presencial i obligatòria per als professionals implicats en l’àmbit 
escolar ja siguin professors o personal del centre educatiu, informació per a les fa-
mílies, així com per als professionals sanitaris, en temes relacionats amb les TIC, 
la seva influència sobre els menors i els joves, les possibilitats de desenvolupar una 
addicció i la seva simptomatologia; per tal d’aconseguir una detecció precoç i eficaç 
d’aquestes noves patologies que permeti una actuació i cerca de solucions ràpides.

10. Crear un telèfon d’ajuda gratuït per a la prevenció de les addicions socials 
amb assistència psicològica i coordinar la gestió d’aquest telèfon amb el telèfon d’a-
tenció als menors víctimes de maltractament.

11. Dur a terme accions conjuntes de prevenció amb les entitats més representa-
tives dedicades al tractament d’addicions, la comunitat educativa i les associacions 
de mares i pares d’alumnes (AMPES); així com també accions encaminades a pro-
moure un ús responsable del joc, sense crear alarmismes i sobretot dotant als pares 
i mares d’eines per poder combatre les dependències en la seva fase inicial, infor-
mant-los també de les institucions que treballen amb aquestes patologies per si ne-
cessiten ajuda professional.

12. Realitzar campanyes de divulgació multicanal per conscienciar al conjunt de 
la societat sobre la importància de protegir els drets dels nens, nenes i joves, evi-
denciant que un ús inadequat de les TIC i en especial tot allò que estigui relacio-
nat amb el joc i les apostes suposen un greu risc per als menors i adolescents amb 
efectes socials, físics i psicològics, que poden esdevenir molt greus si no es rep el 
tractament adequat.

13. Establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, tallers a les 
aules, línia telefònica i resta d’activitats que es contemplin en aquesta moció i que 
permeti la seva posada en marxa immediata des de la seva formulació.
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14. Establir que un percentatge mínim del total d’ingressos que percebi la Ge-
neralitat de Catalunya pels diferents tributs que graven l’activitat del joc es destini 
específicament a la prevenció i el tractament de patologies relacionades amb el joc 
com la ludopatia. 

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya 
desmilitaritzada
302-00063/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 31854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2016

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada 
(tram. 300-00068/11).

Moció
Basant-nos en els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment 

de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i 
recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic 
tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, la 
CUP - Crida Constituent proposa que el Parlament de Catalunya insti al Govern de 
la Generalitat a que en l’exercici de les seves atribucions, competències, en coherèn-
cia amb la legislació esmentada i recollint les diverses manifestacions de descon-
tentament i crítica d’amplis sectors de la societat, faci seves les següents propostes: 

Les polítiques locals, nacionals i internacionals s’han d’orientar cada vegada més 
cap al foment de la pau, la cooperació i la prevenció dels conflictes. Considerem que 
per entomar aquest camí s’han de recuperar els espais destinats a ús militar per tal 
de cedir-los per a l’ús civil. El compromís amb la pau requereix ampliar el serveis 
que garanteixen el benestar de les persones en tots els seus àmbits. És per això que: 

1. S’insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministe-
rio de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la De-
fensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en 
desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos 
civils i d’accés públic.

L’exaltació dels valors militars són una contribució directa a la normalització de 
la guerra i la violència. Els esdeveniments militars que es realitzen en espais públics 
constitueixen una contradicció amb els valors de la cultura de pau que s’han de pa-
lesar en les activitats que es duen a terme en els espais públics que són, per defini-
ció, espais de valors comunitaris, de respecte cap a l’altre, de trobada i de diàleg, on 
les agressions o la referència a aquestes i a l’ús de les armes no han de tenir cabuda. 
És per això que: 

2. S’insta el Govern, com exercici de coherència amb els valors de la pau, que 
prohibeixi els actes d’exaltació d’allò militar i de legitimació de la violència i de les 
armes, no permetent les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais ci-
vils de Catalunya.

La realització de maniobres militars en espais civils comporta un impacte en la 
vida de les poblacions i de les activitats que aquestes desenvolupen quotidianament. 
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El foment de la pau obliga a preservar els espais civils com entorns completament 
desmilitaritzats per evitar que l’exposició i l’exercici de la violència es normalitzi en 
indrets on les maniobres militars estan totalment fora de context i que contribueixen 
a contradir els valors de la cultura de la pau. És per això que: 

3. S’insta el Govern a prohibir les maniobres militars en espais no estrictament 
militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la 
Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Al-
bera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promou-
re que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

El gaudiment d’espais lúdics i d’oci són un dret essencial per el desenvolupament 
de la vida de les persones. En el compromís amb la pau l’exposició d’armament en 
contextos d’aquest tipus donen un missatge erroni sobre la guerra, es banalitzen les 
armes com instrument vàlid de diversió i de gaudi quan són eines d’agressió fabri-
cades per a ús bèl·lic. Descontextualitzar la veritable funció de les armes no s’ajusta 
a l’impacte que aquestes provoquen al món. És per això que: 

4. S’insta el Govern a desautoritzar la participació i presència dels avions de com-
bat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró.

El missatge de la presència de les forces armades en un context civil i educatiu 
és el de normalitzar la guerra en l’escenari global com una eina de política exterior. 
Aquest missatge es contradiu plenament i de manera frontal amb els valors educa-
tius i la cultura de pau que el Govern diu defensar.

L’exèrcit no ha d’envair els espais educatius, que no li són propis, ja que contra-
venen els valors que fomenten les institucions educatives on es treballen valors més 
propers a la cultura i construcció de la pau, la cooperació, la prevenció dels conflic-
tes i la resolució per vies no-violentes. La defensa d’espais educatius lliures d’exèr-
cits i d’armes és una exigència educativa. És per això que: 

5. S’insta el Govern a no permetre la presència de l’exèrcit en qualsevol espai 
educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al 
Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la 
Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Es-
pai de l’Estudiant de Valls.

Tal i com declara la Llei de foment de la pau, l’activitat de la Administració de 
la Generalitat i els ens locals ha d’estar guiada per la prevenció i la solució pacífi-
ca dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de 
la convivència. En conseqüència, promocionar, subvencionar o invertir en empre-
ses relacionades amb la investigació militar i la producció d’armes és una violació 
d’aquest mandat. A Catalunya, en l’última dècada, empreses d’aquest sector han re-
but diners per valor de 63 milions d’euros, sense cap transparència en el destí final 
d’aquest armament i, per tant, desconeixem si atien alguns dels terribles conflictes 
que assolen el nostre món. És per això que: 

6. S’insta el Govern a eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de 
l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de 
caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria 
amb producció militar i armamentista.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC
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