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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de
suport a l’empresa
302-00012/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 17261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 les polítiques de suport a l’empresa (tram. 300-00018/12).
Moció

El Parlament insta el Govern a:
1. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Acord per a la recuperació de la confiança i el crèdit reputacional en el que es garanteixi la seguretat jurídica, l’estabilitat política, les infraestructures, la generació de coneixement, la recerca, l’atracció
de talent i d’empreses per tal que Catalunya sigui una regió de referència a Europa.
2. Presentar, en el termini de 3 mesos, la seva estratègia per a l’atracció d’inversions i els seus objectius per tal d’afavorir que les inversions que arriben a Catalunya
ho facin de forma equilibrada per tot el territori.
3. Confirmar l’existència de l’informe realitzat per la Direcció General d’Indústria i ACC10 el passat any, i presentat a l’anterior Conseller del Govern, en el que
s’evidencia la preocupació per la marxa d’empreses i la paralització d’inversions provocada per la situació política catalana des del setembre del 2017.
4. Presentar a la comissió d’Empresa i Coneixement, en el termini d’un mes des
de l’aprovació d’aquesta Moció:
a) l’informe realitzat per la Direcció General d’Indústria i ACC10 i presentat a
l’anterior Conseller del Govern, en el que s’evidencia la preocupació per la marxa
d’empreses i la paralització d’inversions provocada per la situació política catalana
des del setembre del 2017.
b) l’informe realitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre els efectes dels trasllats d’empreses en l’economia productiva, presentat públicament el passat 19 de setembre.
c) un informe sobre les trobades i reunions que ha realitzat amb algunes de les
empreses que van canviar la seva seu social de Catalunya a altres comunitats autònomes, per tal de presentar-nos els objectius de les trobades i la posició de les empreses.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil
302-00013/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 17546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, 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 la
pobresa infantil (tram. 300-00020/12).
Moció

1. Amb l’objectiu d’apropar-nos progressivament a la despesa mitjana de l’entorn
europeu en polítiques d’infància, i revertir la desinversió dels últims anys, als pressupostos de 2019 doblar la inversió directa en polítiques d’infància i famílies respecte allò pressupostat el 2018.
2. Enfortir les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social infantil, a
partir d’una estratègia integral que situï els infants al centre de tota acció i compti
amb una dotació pressupostària i uns indicadors específics i suficients, sempre des
de la perspectiva de drets i de l’equitat.
3. Dins aquesta estratègia integral contra la pobresa i l’exclusió social infantil,
planificar la posada en marxa, aquesta legislatura, d’una prestació per a fill a càrrec
de caràcter universal, on l’infant en sigui el titular i que cobreixi els mínims essencials per gaudir d’un nivell de vida adequat.
4. Mentre aquesta prestació per fill a càrrec de caràcter universal no existeixi:
a) Configurar un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la
pobresa infantil, tot identificant les prestacions existents i les possibles millores.
b) Blindar via reglament la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania per
a les famílies amb risc de pobresa i amb fills menors d’edat a càrrec, entenent que
s’adeqüen als casos de circumstàncies extraordinàries que comporten una situació
d’especial necessitat que estan previstes a l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de
juliol, de la renda garantida de ciutadania. Aquesta excepcionalitat s’aplicarà tant
per a la concessió de la prestació com per al seu manteniment en cas que es doni un
incompliment posterior d’alguna condició per a ser-ne beneficiari.
5. Garantir suficients places becades o gratuïtes de casals i colònies en tots els
períodes no lectius/escolars a tot Catalunya per garantir que tots els infants en situació de pobresa puguin participar en aquestes activitats de lleure i tenir garantit, com
a mínim, un àpat diari complert i equilibrat.
6. Incrementar la coresponsabilitat de la Generalitat amb els Ajuntaments en el
finançament dels plans educatius d’entorn.
7. Garantir suficient dotació pressupostària per a cobrir, en nombre i cobertura,
totes les beques menjador necessàries, incloent també l’alumnat de Secundària que
estudia en instituts d’horari compactat.
8. Ampliar la cobertura de pròtesis, audiòfons, ulleres, serveis integrals de salut
bucodental i d’oftalmologia, i serveis psicològics i psicosocials per a nens i nenes
fins als 18 anys, incloent el seu cost total en la cartera de serveis del sistema públic
de salut.
9. Incrementar la dotació de recursos humans, materials i econòmics als centres
de salut mental infantil i juvenil i altres recursos específics en salut mental de la xarxa de salut mental infantil i juvenil, per afavorir-ne l’accés i augmentar la intensitat
que exigeixen les necessitats reals de la població infantil actual.
10. Garantir la prestació de farmàcia gratuïta per a tots els infants en situació de
pobresa.
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11. Incrementar el parc d’habitatges d’emergència social per a eliminar, durant
l’any 2019, el temps d’espera en l’assignació dels habitatges d’emergència social en
cas de famílies amb infants a càrrec.
12. Treballar des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i conjuntament amb
els ajuntaments perquè les convocatòries d’ajuts al lloguer considerin prioritàries les
famílies amb infants a càrrec en risc de pobresa.
13. Garantir una resposta efectiva, coordinada i immediata en els casos de pobresa energètica de famílies amb infants a càrrec, per evitar talls en els subministraments bàsics de llum, aigua o gas.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del
cop a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017
302-00014/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 17549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’aniversari del cop
a la democràcia dels mesos de setembre i octubre del 2017 (tram. 300-00021/12).
Moción

Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 fueron los días más negros para la democracia en Cataluña de los últimos cuarenta años.
Durante aquellas dos funestas jornadas, los grupos parlamentarios separatis-tas
intentaron perpetrar un golpe a la democracia por la vía de utilizar su exi-gua mayoría parlamentaria –que no social– en el Pleno y en la Mesa para im-poner como
una apisonadora a todos los catalanes la separación forzosa de Cataluña respecto del
conjunto de España saltándose todas las normas que los catalanes nos hemos dado
a nosotros mismos democráticamente.
Sin que los miembros separatistas de la Mesa hicieran nada para impedirlo, sino
todo lo contrario, los diputados que representaban a la mayoría de los catalanes
tuvieron que vivir, y sufrir, un catálogo de verdaderas aberraciones jurídico-políticas que recordaron los momentos más oscuros de la historia europea del siglo xx.
Se aprobaron supuestas «leyes» desechando por completo las normas de procedimiento del Reglamento de la Cámara. No se admitieron enmiendas. Se impidió el
acceso de los grupos parlamentarios de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries. Se quiso abolir de un plumazo la Constitución y el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, normas supremas de nuestra convivencia. Se pretendió suprimir la
separación de poderes. Y no fueron los únicos dislates. Se ordenó que el poder judicial pasaba a ser nombrado por el Govern. Se decretó que el Govern decidía en
cada momento qué normas estaban vigentes y cuáles no. Se proclamó que el Govern
podía suspender la ejecución de cualquier sentencia que no fuera de su agrado. Se
dispuso que los decretos-leyes del Govern no estarían sometidos a ningún control
jurisdiccional.
También se convocó una votación sin ninguna garantía, ignorando radical-mente la legislación y la distribución de competencias aplicables, para intentar dar una
apariencia de democracia a lo que había sido en verdad una decisión tomada por
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unos pocos en un despacho en la penumbra. Y para gestionarla se creó la Sindicatura Electoral de Cataluña y se nombró a sus miembros, los cuales no tuvieron
ni la decencia ni el coraje para presentarse ante la Cámara. Prefiguraron, así, el
carácter fantasmagórico de este organismo. Se nombró a unos apellidos sin rostro;
uno de ellos, el actual vicepresidente primero del Parlament, el Sr. Josep Costa i
Rosselló.
Mientras todo esto ocurría, el Sr. Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges, no fue
capaz de decir ni una sola palabra sobre hechos tan escandalosos que significaban
el pisoteo de los derechos de los diputados del Parlament y, por extensión, de los de
todos los catalanes que la institución que preside y dirige debería querer defender.
Por lo visto, según recogen sus propias palabras, prefería acudir a las reuniones que
celebraba en el Palau de la Generalitat el pinyol que teledirigía los acontecimientos.
Su deliberada pasividad durante aquellas jornadas demostró que en realidad era, y
sigue siendo, el Síndic del Procés y el Síndic del Govern.
Aquellos hechos nefastos dieron lugar a muchas y profundas consecuencias negativas. La sociedad catalana se fracturó en dos mitades. La incertidumbre y la
desconfianza se instalaron en el ánimo de empresas, trabajadores y con-sumidores.
Miles de empresas abandonaron Cataluña. El Parlamento fue de-gradado en su dignidad, de lo que no se ha recuperado. La mejor prueba de ello es que continúa cerrado por voluntad de la actual mayoría separatista de la Mesa.
Podríamos continuar largamente, pero es momento de recapitular. La demo-cracia y el estado de derecho estuvieron en peligro aquellos días. Una exigua mayoría
parlamentaria, que no social, quiso imponer sus puntos de vista a todos los catalanes
despreciando absolutamente las normas democráticas que rigen nuestra convivencia. En el Parlament se dieron hechos y comporta-mientos bochornosos que deberían hacer sonrojar de vergüenza a quienes los protagonizaron.
Por todo ello, todos los desgraciados acontecimientos que se sucedieron en las
semanas posteriores, tanto el supuesto referéndum del 1 de octubre como los intentos de declaración de independencia del 10 y 27 del mismo mes, quedaron deslegitimados de raíz y deben ser considerados como totalmente carentes de valor jurídico
y de legitimidad democrática.
Debemos conjurarnos para no olvidar aquellos hechos y, también, para com-prometernos a que no vuelvan a repetirse, en favor de la libertad, de la convi-vencia y
de la democracia, los bienes más preciados que tenemos.
Por todo ello, el Parlament de Cataluña:
a) Expresa solemnemente su más profundo rechazo por el intento de gol-pe a la
democracia que se dio en este Parlament durante los días 6 y 7 de septiembre de
2017 y proclama que la ley y las sentencias de los tribunales nos atañen a todos y
que nadie está por encima de ellas.
b) Reconoce que, tanto el supuesto referéndum del día 1 de octubre de 2017,
como los intentos de declaración de independencia de los días 10 y 27 de octubre
siguientes, se realizaron bajo la supuesta cobertura de las ilegales actuaciones parlamentarias llevadas a cabo en los plenos de los días 6 y 7 de septiembre, por lo que,
tal como ha sostenido el Tribunal Constitucional, tanto el supuesto referéndum del
día 1 de octubre como las declaraciones de independencia derivadas, así como todo
intento de reconocer o implantar sus supuestos resultados, son ilegales, antidemocráticos y carecen de valor alguno en nuestro ordenamiento jurídico y de toda legitimidad democrática.
c) Se compromete a respetar las normas democráticas que rigen nuestra convivencia (de modo particular la Constitución, el bloque constitucional, el Estatuto, las
leyes de desarrollo estatutario y el Reglamento del Parlamento) y las sentencias de
los tribunales.
d) Exige que se restaure su lugar institucional y su dignidad como máximo órgano de representación de los catalanes, devolviéndole las funciones que los grupos
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parlamentarios separatistas le han retirado por vía de obstruir su normal funcionamiento.
Palacio del Parlamento, 1 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs
escolar 2018-2019
302-00015/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 17550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia
Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 l’inici del curs escolar 2018-2019 (tram.
300-00022/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar de forma anual un informe detallat dels mòduls prefabricats (comunament coneguts com a «barracots») existents on consti, per a cada centre docent en
concret, el nombre de barracots instal·lats, la quantitat d’alumnes afectats i el temps
que porten en funcionament. L’informe corresponent al curs 2018-2019 haurà de ser
presentat en seu parlamentària abans del 30 de novembre de 2018.
2. Dissenyar un pla per a l’eliminació gradual dels barracots, detallant les actuacions que calgui emprendre per a cada cas, i aplicar-lo de manera que asseguri
que en el termini de quatre anys quedaran eliminats i només es faran servir com a
mesura extraordinària en situacions molt concretes i per un període de temps molt
limitat, que en cap cas superi dos cursos acadèmics.
3. Confeccionar de forma anual un informe detallat que especifiqui quines unitats estan per sobre de les ràtios alumnes/unitat màximes, amb indicació de quins
centres, quins cursos i quants alumnes estan afectats. L’informe corresponent al curs
2018-2019 haurà de ser presentat en seu parlamentària abans del 30 de novembre
de 2018.
4. Garantir que en un termini de dos anys les ràtios alumnes/unitat seran sempre
de 25 alumnes o menys a l’educació infantil de segon cicle i l’educació primària, de
30 alumnes o menys a l’educació secundària obligatòria, i de 35 alumnes o menys
al batxillerat.
5. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) puguin quedar-se a dinar als menjadors escolars si així ho decideixen
les seves famílies.
6. Garantir que tots els alumnes diagnosticats amb TEA tinguin monitors especialitzats per poder gaudir d’activitats extraescolars i colònies.
7. Garantir que tots els alumnes sords que ho desitgin disposin d’intèrprets de
llengua de signes durant tot l’horari lectiu.
8. Habilitar cada exercici pressupostari una partida pressupostària oberta i ampliable per assegurar que les anteriors mesures es faran efectives.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
conseqüències socials, ecològiques i laborals del model turístic
302-00016/12
PRESENTACIÓ: SP CUP-CC
Reg. 17551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 les conseqüències socials, ecològiques
i laborals del model turístic (tram. 300-00019/12).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades
a l’allotjament turístic en tot el territori.
2. 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.
3. Declarar que la Costa Brava ha traspassat els límits de capacitat de càrrega del
territori, trobant-se en l’actualitat en una situació de risc pel que fa als impactes ambientals, paisatgístics, als recursos hídrics, la densitat, la mobilitat, la sostenibilitat
ambiental i l’equilibri del territori. Extrems que han de comportar un canvi radical
i immediat en totes les Polítiques públiques que afecten a la Costa Brava i en particular les polítiques d’ordenació del territori i l’urbanisme.
4. Aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció de les zones forestals i
dels espais d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí, que asseguri l’adequada
preservació dels seus valors i que impedeixi la seva destrucció. Desclassificació dels
boscos, espais forestals i dels connectors naturals així com la prohibició d’urbanitzar i edificar en terrenys amb pendents superiors al 20%.
5. Instar a tots els Ajuntaments de la Costa Brava, que procedeixin a iniciar processos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació
puntual, per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per la desclassificació dels sòls urbans no consolidats i no executats, en terrenys amb massa
forestal, forta pendent o amb impacte visual i paisatgístic.
6. Redactar, tramitar i aprovar un Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner
(el PDUSC - 3), dirigit a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i
sòls urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí.
7. Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya, per salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir
de l’adquisició pública del sòl i transferència de la seva gestió als ajuntaments o entitats locals, tot destinant recursos públics i ingressos de la taxa turística a aquesta
finalitat.
8. Retirar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics.
9. Anul·lar la qualificació de municipi turístic.
10. 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.
11. Garantir que en les empreses 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.
12. 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
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negatius del turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o
destinar-los a la conservació del patrimoni natural i cultural.
13. 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.
14. Supressió immediata de l’Agència Catalana de Turisme i retorn de les funcions i de les treballadores a la Direcció General de Turisme.
15. 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.
16. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública 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
compravenda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per a
la depuració de responsabilitats.
17. 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.
18. No executar l’opció de compra de 110 M€ que la Generalitat de Catalunya té
sobre 150 hectàrees de terreny del CRT Vilaseca/Salou actualment propietat de La
Caixa.
19. 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.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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