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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 DEL PSC SOBRE EL CONSENS POLÍTIC I SOCIAL AL 

VOLTANT DELS GRANS TEMES DE PAÍS 

 

1. Convocar per part de la Presidència de la Generalitat a totes les 

presidències de Grups i Subgrups Parlamentaris amb l'objectiu de constituir 

un espai de diàleg per facilitar acords sobre tots els grans temes de país . 

 

Obrir una etapa de diàleg amb el govern d'Espanya per tal d'arribar a 

pactes i acords que donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i 

socials de la població de Catalunya. 

 

Transacció amb esmena 1 del GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, 

GP Socialistes i Units per Avançar i l’esmena 1  GP de Catalunya en 

Comú Podem 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 43 en 

contra (Cs, PPC i CUP) 

 

2. En paral·lel a la Taula Permanent de Diàleg, el Govern convocarà els grups i 

subgrups parlamentaris per tal d’implementar aquells acords que, tot i 

haver estat objecte de consens en la seva formulació inicial, a dia d’avui 

encara no han estat impulsats, entre els quals destaquen: la millora de les 

condicions en serveis i prestacions de la infància vulnerable, el 

desplegament de la llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 

professionals, l’enfortiment de la Inspecció de Treball i del SOC, l’acord 

sobre universitats i recerca, les mesures contra la violència masclista i el 

Pacte per a la Indústria. 

 

Rebutjat:  24 vots a favor (PSC-Units i CatECP), 69 en contra (JxCat, 

ERC i  CUP) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

 

3. Conscients de l’esquinçament produït durant la tardor del 2017 i de la 

conseqüent polarització de la societat catalana, el Parlament insta el 

Govern a treballar per la reconciliació civil tot garantint que les institucions 

representen al conjunt de la ciutadania. 

Així mateix el Govern promourà que es refacin aquells consensos que 

garanteixin que els mitjans públics de comunicació representin la pluralitat 
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de la societat catalana; el caràcter educador i crític del sistema públic 

d’educació; així com la inclusivitat de les polítiques cultural i lingüística.  

El Parlament insta també el Govern a vetllar per un ús responsable de 

l’espai públic, entès aquest com un espai de tothom i en el que cal garantir 

la lliure expressió, tot evitant-ne un ús monopolístic. 

Rebutjat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 70 en 

contra (JxCat, ERC, CUP i un diputat de Cs) 

 

 


