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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat
302-00156/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

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

mentari 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 la universitat (tram. 300-00191/12).

Moció
El Parlament de Catalunya constata que: 
1. La Universitat ha de ser un espai per a la reflexió i el diàleg, de respecte i to-

lerància envers totes les idees, un espai de creació i pensament on la paraula n’ha 
de ser la protagonista.

2. La Universitat ha de garantir i fer respectar el dret de manifestació i protesta 
així com el dret a l’activitat acadèmica (assistència a l’aula i docència).

3. Les Universitats públiques catalanes pateixen un ofec econòmic-financer des 
de l’any 2012 degut a les retallades del 30% en el finançament públic, així com per 
l’augment del 66% de les taxes i preus universitaris.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Posar els instruments necessaris a disposició de les Universitats Públiques per 

tal que es garanteixin el dret essencial a l’estudi (assistència a les classes i a les pràc-
tiques i realització de l’activitat docent amb normalitat) i al treball (tant del profes-
sorat com del personal d’administració i serveis), alhora que es garanteixin el dret 
de mobilització i de manifestació.

5. Convocar, de manera urgent, els rectors i rectores de les universitats públiques 
catalanes per tractar els temes d’actualitat que els preocupen posant la universitat a 
l’agenda política.

6. Donar compliment a la Resolució 97/XII sobre universitats públiques amb 
la incorporació en el proper pressupost per al 2020, de 900M€ per a finançament i 
100M€ per a inversions en infraestructures, així com reduir un 30% les taxes i preus 
universitaris per al curs 2020-21.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00158/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00190/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Acordar en un termini de dos mesos la signatura d’un nou contracte progra-

ma, dins el Mandat marc en vigència, que serveixi com instrument d’estabilitat 
econòmica, financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés 
general a un informació veraç, plural, neutral i equilibrada. En definitiva, fer com-
plir la Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

2. Garantir que el nou contracte programa: 
a. Asseguri el pluralisme polític, religiós i cultural
b. Sigui model de credibilitat i independència
c. Fomenti el debat plural sobre qüestions d’interès públic
d. Fomenti la cohesió social, la convivència i el respecte a la diversitat
e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits
f. Asseguri la diversitat comarcal i local
3. El Parlament de Catalunya acorda reprovar i demanar la dimissió de Núria 

Llorach i Boladeras com a actual vicepresidenta i presidenta en funcions del Con-
sell de Govern de la CCMA per la seva ineficient gestió dels recursos econòmics de 
la Corporació, la manca de transparència durant tot el seu mandat, l’incompliment 
reiterat del Llibre d’Estil de la CCMA així com de la missió de servei públic per a 
tots els catalans i catalanes, especialment en la transmissió d’una informació veraç, 
objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insults a treballadors 
públics, com són els Mossos d’Esquadra, i a polítics, per part d’alguns col·laboradors 
de la Corporació, que són inacceptables per un canal públic, intolerables i contraris 
al Llibre d’Estil i a la legislació de l’audiovisual. Així com acorda instar al Consell 
de Govern de la CCMA a prendre accions al respecte vers els qui desqualifiquen i 
desacrediten a aquests funcionaris i personalitats públiques, i els assenyalen com a 
una amenaça, que acaben convertint la televisió pública com la veritable amenaça.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir una programació de qua-
litat i plural, que respecti totes les opinions i manifestacions polítiques, socials, lin-
güístiques, culturals i religioses presents a tot el territori; i que ofereixi un contingut 
i un to informatius en aquells programes o emissions que així ho requereixen, obvi-
ant opinions personals i punts de vista dels professionals, que en aquests contextos 
són innecessaris i no tenen interès periodístic. Garantir tanmateix la separació clara 
entre la opinió i la informació, així com la neutralitat política dels professionals dels 
mitjans públics.

6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 
causa d’una manca de pluralisme evident i d’una marcada inclinació processista 
dels continguts que s’ofereixen i instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar 
un pla de programació específic per tal de recuperar a aquells espectadors que per 
aquests motius han desconnectat dels canals i emissores de la Corporació, per tal 
que la CCMA esdevingui un reflex real de la diversitat catalana.

7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya introdueixi nous barems per la qualificació de la pluralitat més 
enllà del criteri estadístic i quantitatiu en serveis informatiu. Així, s’analitzarà la 
pluralitat de continguts, la ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat en els 
programes que s’emetin als canals de CCMA, especialment als espais de tertúlia.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de 
les universitats imposat pels violents
302-00159/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents (tram. 300-
00193/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena sin reservas: (i) las ocupaciones de los campus universitarios y los 

destrozos en los bienes muebles e inmuebles situados en ellos, por parte de alumnos 
encapuchados; (ii) los actos de amenaza e intimidación con los que los alumnos en-
capuchados quieren impedir que el resto de alumnos, que son la inmensa mayoría de 
ellos, pueda ejercer su derecho a asistir a clase y a ser evaluado con toda normalidad 
conforme al currículum de sus estudios; (iii) los actos de amenaza e intimidación a 
los docentes y personal de administración y servicios con el objetivo de impedir el 
normal desarrollo de la actividad universitaria; y (iv) la vulneración de la libertad 
ideológica por parte de quienes quieren destruir el clima de normal intercambio de 
ideas que debe presidir la institución universitaria.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Instar a los rectores de todas las universidades catalanas a que garanticen la 

normalidad docente e investigadora en todos los campus universitarios de Cataluña 
y se hagan responsables del mantenimiento del orden académico necesario para 
realizar con normalidad la actividad académica de todos los estudiantes, incoando 
los correspondientes expedientes disciplinarios contra aquellos estudiantes o indi-
viduos que al margen de la legalidad impidan a los estudiantes el libre ejercicio de 
sus derechos y, en su caso, denunciando los hechos que pudiesen constituir ilícitos 
administrativos o penales.

3. Ordenar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que entren en los campus univer-
sitarios cada vez que se den amenazas, coacciones o enfrentamientos físicos en su 
interior que puedan ser constitutivos de delito y pongan en peligro el orden público 
y la seguridad de los estudiantes o supongan una grave paralización de la vida aca-
démica, y a identificar, y en su caso a denunciar ante la Fiscalía, a los responsables 
de estas conductas.

El Parlament de Cataluña: 
4. Declara que las normas de evaluación de los estudiantes universitarios están 

reguladas por ley y, por tanto, no pueden ser modificadas caprichosamente en fun-
ción de intereses de parte, sectoriales o de cualesquiera ámbitos ajenos a la univer-
sidad.

5. Declara que los ingresos por matrículas que percibe la universidad son ingre-
sos debidos, y que, por tanto, su devolución sólo sería posible tras la tramitación de 
un expediente de devolución de ingresos públicos que justificase la impropiedad  
de aquel cobro, supuesto que no se da en relación con estos hechos, y que actuar de 
otro modo equivaldría a perjudicar a unos alumnos en detrimento de otros y a cau-
sar un perjuicio a las finanzas de las propias universidades. En consecuencia, toda 
devolución que no siga el procedimiento y las causas legales deberá ser considerada 
contraria a derecho y constitutiva de un supuesto delito de malversación de caudales 
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públicos, que deberá perseguir la Hacienda Pública y oportunamente ser puesto en 
conocimiento de la Fiscalía.

6. Reprueba a la consellera Maria Àngels Chacón por su inacción deliberada 
ante los graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y 
exige su dimisión.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la 
desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica
302-00160/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de l’activitat 
econòmica (tram. 300-00192/12).

Moción
El clima de conflicto social instalado en Cataluña desde el 2017 ha ido deterio-

rando progresivamente la recuperación económica.
Cataluña ha vivido en los últimos años de los dividendos de los vientos de cola 

del crecimiento de la economía internacional. Somos una economía abierta y ello 
ha favorecido a nuestro sector exportador, que ha sido una de las claves de nuestro 
crecimiento durante estos años; también han sido favorecedoras la política mone-
taria del Banco Central Europeo (que ha permitido un entorno de tipos bajos que 
ha beneficiado a nuestra hiperendeudada economía) y la evolución a la baja de los 
precios del petróleo.

El crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo no dependen sólo 
de las medidas políticas, sino también del empuje empresarial. Las inversiones ge-
neradoras de empleo y riqueza requieren, esencialmente, de estabilidad y seguridad.

Hasta ahora hemos vivido de las inversiones planificadas antes de octubre de 
2017, momento en el que la convivencia en Cataluña quedó rota y la sociedad, di-
vidida; desde entonces, el Govern de la Generalitat, en lugar de ser un agente pro-
motor de un ecosistema propicio para la generación de puestos de trabajo, ha con-
tribuido a generar un ámbito claramente contrario a las inversiones empresariales.

Debemos tener claro que las empresas mantendrán sus centros de producción en 
nuestro territorio mientras su cuenta de explotación no entre en números rojos; si 
esto llegara a ocurrir, probablemente tomarán decisiones dolorosas que afectarán a 
la población más vulnerable.

Precisamente esta preocupación, agravada por las últimas declaraciones del Go-
vern de la Generalitat apoyando declaraciones de «independencia o barbarie», o por 
el hecho de que el Presidente de la Generalitat salga a cortar carreteras, o por que 
se dé apoyo a cortes de carreteras que tienen un coste de millones de euros para la 
economía catalana y española, y el hecho de que seguramente nos enfrentamos a un 
deterioro de las condiciones favorables que nos han ayudado hasta ahora, nos llevan 
a presentar esta moción.
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1. Seguridad jurídica y estabilidad política
1.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-

vés de su Presidente, una declaración pública e institucional de condena expresa de: 
(i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; (iv) 
el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes eco-
nómicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y noviem-
bre del 2019.

1.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-
vés de su Vicepresidente, una declaración pública e institucional de condena expresa 
de: (i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; 
(iv) el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes 
económicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad, que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y no-
viembre del 2019.

1.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias que permitan garantizar la convivencia, la seguridad en las 
calles de las ciudades, y la seguridad en las infraestructuras y en las carreteras con 
la finalidad de evitar graves perjuicios a la economía catalana.

1.4. El Parlament de Cataluña condena la inacción del Govern ante los actos 
violentos y los cortes de circulación en las carreteras perpetrados por radicales se-
paratistas que vulneran el derecho fundamental de libre circulación de personas y 
mercancías.

1.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un pro-
cedimiento ad hoc para agilizar los trámites de reclamación para que los afectados 
por las acciones perpetradas por los radicales separatistas puedan solicitar las com-
pensaciones a las que tengan derecho a recibir por los daños y perjuicios que les 
han causado y evitar de ese modo las demoras burocráticas habituales de este tipo 
de reclamaciones.

1.6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar una 
demanda por responsabilidad civil contra los convocantes de las manifestaciones 
realizadas en este mes de octubre y noviembre de 2019. En ella se exigirá el resar-
cimiento por los daños y perjuicios que han sufrido los comerciantes y propietarios 
de locales y vehículos por fuego provocado, destrucción y saqueo, y también por las 
pérdidas ocasionadas al sector de la restauración y la hostelería por las cancelacio-
nes sufridas a causa de los disturbios y acciones violentas realizadas por los coman-
dos separatistas radicales durante el transcurso de estas manifestaciones.

1.7. El Parlament de Cataluña expresa su apoyo y solidaridad a los autónomos y 
los empresarios de los sectores del transporte, la hostelería, la restauración, el turis-
mo y el comercio, y a sus trabajadores, lamentando las afectaciones a su producti-
vidad y movilidad y las pérdidas que hayan podido sufrir a causa de los disturbios 
y acciones violentas realizadas por los comandos separatistas radicales, y exige al 
Govern de la Generalitat que garantice que no se vuelvan a repetir.

2. Mejora de la formación y del mercado laboral
2.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dar el impulso 

necesario para que el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en colaboración 
con los agentes sociales y las empresas, trabajen por mejorar la adecuación de los 
currículums docentes de las enseñanzas profesionales a las necesidades del tejido 
empresarial.

2.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a agilizar los trá-
mites para volver a sacar a concurso la gestión del Centro de Formación Profesional 
de Martorell, teniendo en cuenta las demandas del sector y de los agentes sociales.



BOPC 471
20 de novembre de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 25 

2.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un plan 
con el objetivo de aumentar la presencia de las mujeres en las carreras técnicas y 
científicas, así como en la formación profesional.

2.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a introducir los 
cheques de formación para todos los desempleados de larga duración (más de un 
año). Dichos cheques se utilizarán para abonar el importe de los cursos presencia-
les, tutorías individuales y formación remota por ordenador, cuyo aprovechamiento 
deberá ser acreditable.

2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un estu-
dio comparado con otros países, especialmente con el Reino Unido, para analizar 
la adaptabilidad a nuestra realidad de aquellos programas que hayan demostrado un 
mayor éxito en la recolocación de las personas en desempleo.

3. Apoyo al comercio y al turismo
3.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abrir una línea 

de préstamos en condiciones preferentes, en el plazo de tres meses, a través del Ins-
tituto Catalán de Finanzas (ICF) para la modernización y digitalización del pequeño 
comercio, dirigida a personas físicas o pymes.

3.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a impulsar una 
campaña institucional de apoyo al turismo de Cataluña que permita paliar los efec-
tos negativos sobre nuestra buena imagen exterior que han causado los actos violen-
tos y vandálicos sucedidos en este mes de octubre y noviembre del 2019.

3.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las me-
didas oportunas y a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para ga-
rantizar la continuidad de los grandes eventos feriales que generan para la ciudad de 
Barcelona (y, por extensión, para toda la economía catalana) importantes ingresos 
económicos y numerosos puestos de trabajo.

4. Apoyo a la industria
4.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a apoyar, de ma-

nera especial, a los sectores económicos y empresariales de alta intensidad tecnoló-
gica y de alto valor añadido en productos o servicios.

4.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cumplir los 
aspectos vinculados con las inversiones en infraestructuras o energía que están in-
cluidas en el Pacto Nacional para la Industria como factor clave para la transición 
del sector industrial.

4.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar la Ley 
de Transición Energética de Cataluña y a trabajar por que se cumpla con el objetivo de  
que en el año 2030 el 50% del consumo eléctrico tenga origen en las energías reno-
vables.

4.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias para que la producción de las plantas automovilísticas de Ca-
taluña continúe estando a la cabeza de la tecnología del momento.

4.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner en marc-
ha un plan que propicie el retorno de los miles de empresas que han abandonado 
Cataluña a raíz del golpe a la democracia perpetrado durante los meses de septiem-
bre y octubre de 2017.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions 
del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de 
dubtosa utilitat social
302-00161/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis 
fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (tram. 300-00188/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abandonar su 

política de intentar hacer pasar por proyectos y acciones de interés social o de uti-
lidad pública a aquellas actividades que sólo responden al interés partidista de ad-
hesión y promoción del separatismo y son de nula utilidad para los intereses gene-
rales de todos los catalanes y, por lo tanto, deje de regalarles recursos públicos que 
deberían destinarse a subvencionar fines de genuino interés social.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar una au-
ditoría integral de la concesión de las subvenciones públicas otorgadas por la Gene-
ralitat de Cataluña y sus organismos dependientes en los últimos 10 años, mediante 
la contratación de una entidad externa e independiente.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las me-
didas necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación 
y aplicación de un marco normativo más transparente, que tenga como objetivo de-
tectar de forma preventiva cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal en la con-
cesión de subvenciones públicas, y para proteger a aquellas personas que den la alar-
ma de posibles hechos delictivos relacionados con el uso de los caudales públicos.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cesar la política de 
publicidad institucional orientada a la difusión y conocimiento de un mensaje vincula-
do a la causa separatista y que va en contra de los valores y principios constitucionales.

5. En especial, el Parlamento de Cataluña rechaza los hechos que se listan a con-
tinuación y exige al Govern de la Generalitat: 

5.1. Dejar de pagar la hipoteca del edificio «Octubre-Centre de Cultura Contem-
porània» en Valencia, cuya propiedad es de la entidad privada Acció Cultural del 
País Valencià.

5.2. Condenar las persecuciones en las redes sociales, que cuentan con el apoyo 
de Plataforma per la Llengua, a trabajadores y autónomos que utilizan cualquiera de  
las lenguas oficiales en sus ocupaciones.

5.3. Condenar el escarnio sufrido por el personal sanitario del CAP de Les Corts 
de Barcelona por el hecho de haber utilizado una lengua oficial en el ejercicio de 
sus funciones.

5.4. Eliminar las multas lingüísticas, por ser contrarias a nuestro ordenamiento 
jurídico.

5.5. Retirar la consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural, ya que la 
misma sólo tiene como objetivo promover intereses separatistas que nada tienen que 
ver con el fomento y la protección de la cultura popular y tradicional.

5.6. Eliminar los beneficios fiscales a l’Associació per la Salvaguarda del Patri-
moni Historicocultural de l’Alguer, dada su acreditada falta de actividad.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de 
la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat 
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits
302-00162/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51494 i 51720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i Presidència del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa 
i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com 
una comunitat democràtica de drets compartits (tram. 300-00196/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb el projecte de construcció Europea com una 

comunitat democràtica de drets i llibertats ciutadanes. En defensa d’aquest compro-
mís europeista, mostra la seva preocupació per les conseqüències de la resposta ju-
dicial de l’Estat Espanyol en les institucions europees, i per això: 

a. Denuncia la manca de respecte per part del Tribunal Suprem a les institucions 
Europees, en no esperar la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
–que ha de discernir si té la prerrogativa de jutjar-lo o gaudeix d’immunitat parla-
mentària com a eurodiputat– per a dictar la seva sentència sobre Oriol Junqueres.

b. Condemna l’atemptat democràtic que va suposar l’expulsió forçada per part de 
la Junta Electoral Central d’Oriol Junqueras de la llista electoral d’Esquerra Repu-
blicana, quan el Tribunal Suprem havia suspès la seva inhabilitació en espera de la 
decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

c. Fa una crida a les institucions Europees, i en especial al Parlament Europeu, 
per tal que garanteixin els drets de representació dels ciutadans que van votar Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que l’Estat Espanyol ha violentat de 
forma arbitraria.

d. Constata que amb tot allò exposat en els punts anteriors no s’ha respectat la 
voluntat expressada democràticament per la ciutadania en les eleccions europees del 
passat 26 de maig. Conseqüentment reclama que si el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea decideix que la immunitat diplomàtica s’adquireix en el moment de ser vo-
tat, es garanteixin plenament tots els seus drets com a europarlamentaris.

2. Mostra la seva preocupació pel creixement de l’extrema dreta arreu d’Europa 
i, en particular, a l’Estat Espanyol. En conseqüència: 

a. Fa una crida a les principals institucions, actors polítics i socials de l’Estat per 
a no normalitzar el feixisme, ni blanquejar les seves polítiques.

b. Demana a les forces polítiques presents en aquest Parlament que no col·labo-
rin amb l’extrema dreta, ni activament ni passiva, ni comptant amb els seus vots ni 
compartint mobilitzacions al carrer.

c. Denuncia la impunitat que tot sovint tenen les accions de l’extrema dreta al 
carrer i que massa sovint donen aparença de connivència amb les institucions judi-
cials, i els cossos i forces de seguretat de l’Estat. En aquest sentit troba especialment 
alarmant la posició de la Fiscalia General de l’Estat de considerar els col·lectius 
d’extrema dreta com a susceptibles de ser víctimes de delictes d’odi.

d. Considera especialment urgent que el govern de l’Estat aposti per una política 
de diàleg i solucions democràtiques per a Catalunya, abandonant la via judicial, on 
comparteix acusacions amb l’extrema dreta.
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e. Sol·licita que el Govern de l’Estat abandoni el camí de les polítiques autoritàries i 
repressives que venen marcades per l’extrema dreta, sent l’única oferta proporcionada 
per solucionar el conflicte polític a Catalunya per part del Govern de l’Estat fins ara.

3. Per tot l’exposat anteriorment considera que la instrumentalització que fa l’Es-
tat Espanyol de les institucions europees és un greu perill per a la construcció euro-
pea com un espai democràtic de drets compartits i denuncia que: 

a. Les accions de l’Estat Espanyol han contribuït a erosionar els organismes su-
pranacionals de defensa dels drets fonamentals bàsics, tot ignorant les opinions del 
Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitraries i arribant a difa-
mar als seus membres.

b. La inacció de les institucions europees davant la vulneració de drets fonamen-
tals de la ciutadania per part de l’Estat Espanyol ha estat repetidament utilitzada per 
l’euroescepticisme per a combatre el projecte de construcció europea i per règims to-
talitaris per a erosionar la política exterior europea i justificar la seva pròpia repressió.

c. L’alteració de majories del Parlament Europeu i la imposició de traves admi-
nistratives per a modificar la voluntat de la ciutadania lliurement expressada en les 
eleccions europees erosiona el principal mecanisme de legitimació democràtica de 
les institucions europees i constitueix un greu precedent que pot ser aprofitat per si-
lenciar la dissidència política.

4. Davant d’aquestes actuacions, considera necessari que les institucions Europe-
es mantinguin una posició neutral vers el conflicte democràtic entre Catalunya i la 
resta de l’Estat Espanyol que els hi permeti erigir-se en garant dels drets fonamen-
tals de la ciutadania i d’un diàleg que serveixi per arribar a solucions polítiques per 
a problemes polítics.

5. Considera imprescindible donar trasllat d’aquesta resolució als òrgans de go-
vern del Parlament Europeu per a tal de deixar constància de la voluntat Europeista 
del Parlament de Catalunya i de la denuncia de la vulneració de drets fonamentals 
per part de l’Estat Espanyol i la seva afectació a les institucions europees.

6. Insta el Govern a continuar manifestant la seva preocupació pel creixement de 
l’extrema dreta a Europa i, en particular, a l’Estat Espanyol, i a seguir condemnant 
arreu del món la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat Espanyol i la 
seva afectació a les institucions europees.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
302-00163/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 51495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 el seu suport a l’Assemblea d’Electes de Catalunya 
(tram. 300-00198/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya recorda, al president de la Generalitat, al Govern 

i als diputats i les diputades que el conformen, que és la institució que representa el 
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poble de Catalunya i on s’expressa, democràtica i legítimament, el pluralisme polític 
i social de Catalunya. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya rebutja l’aparença 
de legalitat i representativitat que exerceixen entitats privades alienes a les institu-
cions estatutàries de Catalunya com són els autoanomenats «consell de la república» 
i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

2. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat i el Govern a: 
a) Deixar de convocar o participar, activa o passivament, en entitats privades que 

intenten usurpar l’autèntica legitimitat i representativitat de les institucions de Cata-
lunya, com són el «consell de la república» i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

b) Condemnar els actes de violència que s’exerceix als carrers contra ciutadans, 
institucions, autoritats, agents dels cossos policials, mobiliari urbà, infraestructures 
de mobilitat i establiments privats.

c) Impedir la celebració de manifestacions i concentracions no autoritzades que 
tenen per objecte obstruir infraestructures i impedir la llibertat de moviments de la 
ciutadania de Catalunya.

d) Personar-se com acusació en tots els procediments judicials que derivin d’ex-
pedients oberts per alteració de l’ordre públic i/o agressions.

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat, el president del 
Parlament i el Govern a salvaguardar la dignitat de la institució que representen i per 
a fer-ho se’ls insta a evitar usar llurs responsabilitats institucionals per dur a terme 
actes que desmereixin la institució que representen o vulnerin els drets dels diputats.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00164/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 
300-00195/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que pateixen 

les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits de la seva vida, sent-ne 
la intersecció la característica principal.

b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència mas-
clista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les dones.

c. La prevenció és fonamental per combatre qualsevol tipus de violència masclis-
ta, amb l’educació com a eina imprescindible.

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que és 
una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és una amenaça als 
drets de les dones.

3. El Parlament de Catalunya exigeix la derogació immediata de les principals 
lleis causants de violència institucional a l’Estat espanyol: 

Fascicle segon
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a. La llei d’Estrangeria, que amb les dones és doblement injusta, empenyent-les 
cap a les màfies d’explotació amb finalitats sexuals.

b. La llei de la reforma laboral, que consolida la bretxa salarial, la feminització 
de la pobresa i la discriminació simbòlica, entre molts altres elements.

c. La llei Mordassa, que vulnera els drets i llibertats de tota la ciutadania, i es-
pecialment els de les dones.

d. La llei de l’habitatge, que cronifica la dependència econòmica i l’autonomia de 
les dones envers els homes.

4. El Parlament de Catalunya reclama una modificació dels estaments judicials 
per tal que l’expertesa en victimologia sigui un requisit imprescindible per jutjar ca-
sos de violència masclista.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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