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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  DE LA CUP SOBRE EL MODEL DE TURISME 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Anul·lar de manera immediata els Plans Directors Urbanístics del Circuit de Catalunya i 

de reordenació de l'àmbit del CRT de Vila-seca i Salou. 

 

Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP) i 110 en contra (JxSí, CS, PSC, PPC i 

no adscrit) 

 

2. Retirar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics.  

 

3. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades a 

l’allotjament turístic en tot el territori. 

 

4. Anul·lar la qualificació de municipi turístic. 

 

Rebutjat: 9 vots a favor (CUP) i 119 en contra (JxSí, Cs, PSC, CSQP, 

PPC i no adscrit) 

 

 

5. Garantir la dignitat en els llocs de treball del sector turístic, impedint l’existència de 

treballadors i treballadores fora del conveni del sector al qual correspon l’activitat que 

realitzen efectivament. 

 

6. Garantir que en les empeses públiques i en aquelles on l’administració hi participa 

directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els treballadors 

i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat que 

efectivament realitzen. 

 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

 

7. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de la recaptació de la taxa 

turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a pal·liar els impactes negatius del 
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turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o destinar-los a 

la conservació del patrimoni natural i cultural.  

Rebutjat: 9 vots a favor (CUP), 110 en contra (JxSí, Cs, PSC, PPC i no 

adscrit) i 10 abstencions (CSQP) 

 

8. Facilitar la participació dels municipis en la implementació i gestió de la taxa turística, 

tot possibilitant l’aplicació d’un recàrrec municipal, així com la participació en la gestió 

del 100% del fons. 

 

Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP) i 110 en contra (JxSí, CS, PSC, PPC i 

no adscrit) 

 

 

9. Supressió immediata de l’Agència Catalana de Turisme i retorn de les funcions i de les 

treballadores a la Direcció General de Turisme. 

 

Rebutjat: 9 vots a favor (CUP) i 119 en contra (JxSí, Cs, PSC, CSQP, 

PPC i no adscrit) 

 

10.Elaborar i implementar en el termini de sis mesos un sistema d’indicadors de pressió 

turística del que se’n derivi, al cap d’un any com a màxim, la implementació d’un pla 

d’actuació per a la minimització dels impactes negatius de l’activitat turística. 

 

Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP), 71 en contra (JxSí, PPC i no adscrit) i 

39 abstencions (Cs i PSC) 

 

11. Instar el Govern a incloure a partir del proper Pla Anual d'Activitats de Control de la 

Intervenció General de 2018 l'elaboració d'auditories financeres de les estacions 

d'esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a 

l'adquisició pública fins a l'actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos 

de compra-venda en les s'han vist implicades. Els resultats d'aquestes primeres 

auditories de les pistes d’esquí s'hauran de presentar públicament i al Parlament 

durant el 2018. 

(Transacció entre l’Esmena 2 del GP de Junts pel Sí i el punt 11 de la moció del GP 

CUP-CC) 
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Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

11bis. A partir dels resultats de les auditories esmentades en el punt anterior el Govern 

establirà els mecanismes adients per a la depuració de responsabilitats que s'hagin 

pogut produir. 

(Transacció entre l’esmena 5 del GP de Catalunya Sí que es Pot i el punt 11 de la 

moció del GP CUP-CC) 

Rebutjat: 53 vots a favor (Cs, CSQP, PPC i CUP), 61 en contra (JxSí i no 

adscrit) i 15 abstencions (PSC) 

 

12. Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el 

desenvolupament de l’economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels 

llocs de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en infraestructures 

fallides econòmicament com el Circuit de Catalunya o les pistes d’esquí. 

 

13. No executar l’opció de compra de 110M€ que la Generalitat de Catalunya té sobre 150 

hectàrees de terreny del CRT Vilaseca/Salou actualment propietat de La Caixa. 

 

Rebutjat: 19 vots a favor (CSQP i CUP) i 110 en contra (JxSí, CS, PSC, PPC i 

no adscrit) 

 

14. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits als turistes, 

i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida a les residents. 

Rebutjat: 9 vots a favor (CUP) i 119 en contra (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i 

no adscrit) 

 


