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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes de la 
política de seguretat
302-00182/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 68144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

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 els reptes de la política de seguretat (tram. 300-
00198/11).

Moció
El Parlament de Catalunya manifesta l’agraïment sincer i profund de tots els ca-

talans i catalanes als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, així com a la resta 
d’agents dels cossos i forces de seguretat, per la tasca tan important que desenvolu-
pen per garantir la nostra convivència pacífica i en llibertat.

En aquest sentit, el Parlament encoratja als membres de tots els cossos policials 
presents a Catalunya a continuar defensant amb la seva actuació la llibertat, la justí-
cia, la igualtat, la legalitat i la seguretat com a valors essencials de la nostra societat 
democràtica.

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans  
de comunicació catalans
302-00183/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, 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 els mitjans de comunicació catalans (tram. 300-00201/11).

Moció
1. El Parlament de Catalunya palesa la falta de pluralitat, imparcialitat i neutra-

litat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir 
els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del 
pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la im-
parcialitat.

2. El Parlament de Catalunya subratlla que els professionals dels mitjans de co-
municació públics han de poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa 
és incompatible amb la pressió de les directrius i la propaganda política tendenciosa 
producte del dirigisme polític.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir en el 
contracte-programa de la CCMA, com a mecanisme de transparència i control, que 
la Defensora de l’Audiència també pugui rebre queixes sobre el compliment dels 
principis de neutralitat i objectivitat informativa, així com que totes les queixes ad-
meses i el seu degut i fonamentat tractament hagin d’ésser publicats de manera anò-
nima i recollits en la seva memòria.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar de for-
ma semestral, per a la seva discussió a la Comissió d’Afers Institucionals del Parla-
ment, un informe sobre les subvencions atorgades pel Departament de la Presidència 
a mitjans de comunicació públics i privats, tant a entitats catalanes com a entitats 
ubicades fora de Catalunya, i que inclogui, respecte de cada subvenció, com a mí-
nim la informació següent: 

– l’objectiu concret
– el procediment administratiu utilitzat per a atorgar-la
– els criteris tinguts en compte per a atorgar-la
– el desglossament de la quantitat de diners atorgada
– la destinació concreta de cada euro de cadascuna d’elles
– els informes, documents, projectes o memòries d’activitats previs que van pre-

sentar cadascuna de les entitats que les han rebut 
– els mecanismes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorga-

des utilitzats pel Departament de la Presidència
– els informes de supervisió i avaluació de les diferents subvencions atorgades 

utilitzats pel Departament de la Presidència
– totes les activitats dutes a terme per cadascuna de les entitats que les han rebut.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desprotecció 
social
302-00184/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari 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 
sobre la desprotecció social (tram. 300-00202/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar una quantitat no inferior de 250 milions d’euros del Fons de Contin-

gència de 2017 pendent de ser executat a data de 31 d’agost de 2017 als projectes 
següents: 

a) Finançar la Renda Garantida de Ciutadania.
b) Revertir el retrocés en l’atenció a la dependència: 
i. Augmentant el nombre de places residencials, de centres de dia i el nombre i 

quantia de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
ii. Actualitzant les ràtios de personal i millorant els mòduls econòmics.
iii. Garantint les millores laborals dels professionals del sector.
iv. Eliminant les desigualtats territorials existents en la prestació del servei.
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c) Augmentar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: 
i. Donant compliment a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-

tiques socials, en especial dotant pressupostàriament l’actualització de la Cartera de 
Serveis Socials i l’aplicació de la Llei 13/2014 d’accessibilitat.

ii. Assegurant als Centres Especials de Treball el cobrament del 50% del Salari 
Mínim Interprofessional per als seus empleats amb qualsevol tipologia de discapa-
citat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, i el pagament de les Uni-
tats de Suport per a l’Activitat Professional (USAP), segons el que preveu el Reial 
decret legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general dels drets de 
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i el Reial decret 2273/1985 pel 
qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball.

d) Millorar l’atenció a la infància: 
i. Desplegant i dotant pressupostàriament la Llei 14/2010 dels drets i les oportu-

nitats a la infància i l’adolescència.
ii. Presentant un pla calendaritzat sobre la viabilitat tècnica i econòmica per a la 

reestructuració del Model de Centres del Sistema de Protecció a la Infància i l’Ado-
lescència.

e) Desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, do-
tar-la pressupostàriament i oferir una veritable atenció a les víctimes.

2. Destinar l’import de quasi 6 milions d’euros de les partides explícitament 
previstes pel Govern per repetir el 9-N, finalitat declarada definitivament incons-
titucional i antiestatutària pel Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i el 
Tribunal Constitucional, per garantir la formació continuada de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, incloent-hi programes específics en el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC).

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00185/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 68153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.08.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 polítiques d’habitatge (tram. 300-
00200/11).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant l’especu-

lació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics sobre el dret a l’ac-
cés a un habitatge digne i creu imprescindible la modificació de la legislació vigent 
per a minimitzar aquestes pràctiques i la realització de polítiques actives per part 
del Govern per a posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, per a 
augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social i per garantir els drets de les 
persones residents en habitatges ocupats sense títol habilitant.
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2. Es compromet a fer les accions necessàries per recuperar la vigència de totes 
aquelles lleis o articles aprovats per aquest parlament, en relació a polítiques d’habi-
tatge, anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
3. Aprovar un pla director urbanístic per declarar tot el sòl urbà de Catalunya 

com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte que estipula la llei 18/2007.
4. Modificar les polítiques fiscals per tal de dificultar l’especulació immobiliària 

i la concentració d’immobles en mans de grans tenidors i facilitar l’accés a l’habitat-
ge de les famílies, acabant amb els avantatges de les societats mercantils i reduint 
els impostos per a l’habitatge habitual: 

a. Rebaixant el tipus de gravamen vigent de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials per l’arrendament de finques urbanes de l’actual 0,5% fins al 0% quan 
aquestes constitueixin l’habitatge habitual.

b. Aplicant una reducció del 10% al 7% en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials a totes les persones físiques que comprin un habitatge, quan aquest constitueixi 
la seva primera llar, en el tram per sota dels 500.000€ de base imposable.

c. Augmentant el tipus de l’impost sobre actes jurídics documentals que s’aplica 
a les societats mercantils per la renúncia a l’exempció de l’IVA des de l’actual 2,5% 
fins al 10%, per aconseguir que les empreses paguin l’impost de transmissions pa-
trimonials en comptes de l’IVA, que posteriorment poden recuperar.

5. Destinar l’augment de recaptació produït per l’aplicació del punt 4.c, ja sigui 
per l’augment en la recaptació sobre actes jurídics documentals o per l’augment en la 
recaptació de l’impost de transmissions patrimonials per la disminució de societats 
mercantils que renuncien a l’exempció de l’IVA, exclusivament a l’adquisició d’im-
mobles per a destinar-los a habitatge de lloguer social.

6. Modificar la llei la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitat-
ges buits per eliminar l’exempció que actualment permet no pagar aquest impost per 
als primers 200m2 d’habitatges buits de cada propietari i garantir d’aquesta manera 
que es graven tots els habitatges buits.

7. Augmentar el parc d’habitatge públic adquirit mitjançant la utilització de l’eina 
del tempteig i retracte i a presentar-se directament a les subhastes d’immobles pro-
vinents d’execucions hipotecàries i a les subhastes judicials i administratives.

8. No permetre la publicitat en els mitjans públics de comunicació, dependents 
de la Generalitat de Catalunya, a empreses i fons d’inversió dedicats a la inversió i 
especulació immobiliària i promoure a través de campanyes de comunicació el ca-
ràcter d’ús social que ha de tenir l’habitatge.

9. Fer les modificacions legals i normatives per tal que les llicències d’habitatges 
per ús turístic deixin de tenir un caràcter indefinit i s’hagin de renovar periòdica-
ment, amb un termini màxim de tres anys.

10. Iniciar les modificacions legals i normatives per tal de fer una moratòria en 
l’atorgament de noves llicències d’habitatge d’ús turístic en els municipis dins de les 
àrees de demanda forta i acreditada d’habitatge.

11. Realitzar les modificacions legals i normatives per impedir la venda de sòl 
d’ús residencial de titularitat pública, sigui de la pròpia Generalitat o d’organismes 
que en depenguin, i a dedicar-lo exclusivament a la construcció d’habitatges desti-
nats a lloguer protegit.

12. Realitzar les modificacions legals i normatives pertinents per tal que els ha-
bitatges d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici antic o obres de 
gran rehabilitació garanteixin un mínim del 20% de pisos destinats a lloguer social 
quan aquesta obra excedeixi dels 1.250m2.

13. Iniciar els tràmits per a l’expropiació definitiva dels habitatges en mans de la 
SAREB que estiguin desocupats i que per tant, no compleixen amb el seu ús social.
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14. A que en la proposta de Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que ha de pre-
sentar inclogui entre d’altres les següents mesures: 

a. Introduir mesures de control sobre els preus de l’habitatge de lloguer, amb to-
palls de preus màxims i limitació dels increments del preu del lloguer entre contrac-
tes, ja sigui amb el mateix arrendatari o amb un de nou.

b. Augmentar la durada mínima dels contractes de lloguer.
c. Assegurar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en cas de que el 

llogater així ho desitgi.
15. Elaborar un pla per a la regularització dels habitatges propietat de grans te-

nidors i ocupats per famílies en situació de vulnerabilitat social a partir de contrac-
tes de lloguer social i elaborar també un pla de treball per tal de regularitzar-ne els 
subministraments bàsics.

16. Realitzar un plànol dels habitatges buits a Catalunya mitjançant el creuament 
de dades del Cadastre, el Registre de la Propietat i les dades de les empreses sub-
ministradores d’aigua i energia. Aquest plànol ha de constituir una foto actualitza-
da que permeti ubicar els pisos buits i conèixer els seus propietaris i haurà d’estar a 
disposició de tots els ajuntaments.

Palau del Parlament, 28 d’agost de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 


