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Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la 

preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca

250-00615/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29128).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.02.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística

250-00616/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 29127).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.02.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de 

programes, corresponent al 2016

256-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 28711).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.02.2019 al 26.02.2019).
Finiment del termini: 27.02.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 

gent gran

302-00060/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat 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 situació de la gent gran (tram. 300-00075/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
En relació a l’increment de les prestacions: 



BOPC 260
13 de febrer de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 31 

1. Tramitar 2.000 noves prestacions vinculades a residència (PEV) durant l’any 
2019, per tal que aquelles persones amb dependència reconeguda que es troben en 
llista d’espera puguin ocupar part de places residencials buides a Catalunya.

2. Incrementar la quantia de les prestacions vinculades a residència en un 30% 
pels graus II i III de dependència, mitjançant un complement d’àmbit autonòmic tal 
i com es feia amb anterioritat a l’any 2010.

3. Incrementar en un 30% el nombre de noves prestacions per a cuidadores no 
professionals, així com manifestar el suport a la recuperació de les seves cotitzaci-
ons a la seguretat social retirades l’any 2012.

En relació a l’increment de places residencials i de centre de dia: 
4. Concertar el 100% de les places residencials i de centre de dia d’aquells nous 

equipaments promoguts pels ajuntaments amb fons propis.
5. Obrir 2.000 noves places de centre de dia, actualment tancades, per donar res-

posta a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que necessiten 
d’aquest recurs durant el dia.

6. Assegurar el transport des del domicili al centre de dia a aquelles persones que, 
pel seu grau de dependència o discapacitat, no puguin desplaçar-se de forma autònoma.

En relació a la qualitat dels serveis: 
7. Encarregar una auditoria externa que examini i valori la qualitat dels serveis 

prestats per les empreses que gestionen residències i centres dia de titularitat pú-
blica, en especial el compliment dels plecs de condicions de les adjudicacions, el 
compliment de les ràtios, la qualitat de l’alimentació i els serveis mèdics i sanitaris.

8. Facilitar la incorporació de més gerocultors i gerocultores i auxiliars d’infer-
meria al sistema, millorant les seves condicions laborals i salarials.

9. Incrementar les tarifes en el sector de residències, a partir de les propostes 
que realitzin tant la patronal com els sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels 
serveis residencials.

10. Deixar sense efectes l’acord transitori signat entre l’ICASS i el sector de les 
patronals el 2 de desembre per a la flexibilització dels serveis d’atenció residencial 
i d’atenció diürna, que va reduir les ràtios d’atenció fins un 8%, i tornar a les ràtios 
marcades per llei.

En relació a altres àmbits relacionats amb la qualitat de vida de la gent gran: 
11. Presentar, en el termini de sis mesos, l’avantprojecte de llei de la Gent Gran 

de Catalunya.
12. Presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini de 

sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un pla estratègic de millora dels serveis 
d’atenció domiciliària, que complementi els actuals serveis amb nous recursos tèc-
nics i humans que permetin garantir la cura i l’envelliment als domicilis, retardant, 
fins que les condicions de salut ho requereixin, l’ingrés en un recurs residencial.

13. Presentar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, un 
nou Pla Integral de Seguretat de les persones grans, així com presentar a la Comis-
sió de Treball, Benestar Social i Famílies la memòria de l’anterior Pla integral de 
Seguretat de les persones grans 2015-2018.

14. Presentar un nou Protocol marc i orientacions d’actuacions contra el mal-
tractament de la gent gran, a partir de l’experiència de l’actual protocol que data de 
l’any 2012.

15. Crear una cartera de serveis específica per a les persones grans que viuen 
soles a Catalunya.

16. En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció, procedir a 
l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, congelada des de l’any 2010.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les 

polítiques socials

302-00061/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 29131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies amb relació a les polítiques socials (tram. 300-00079/12).

Moció
El Parlament reclama al Govern: 
1. Que als Pressupostos de 2019 s’actualitzi l’IRSC, Indicador de la Renda de 

Suficiència que està congelat des de l’any 2010.

Respecte de les polítiques d’infància: 
2. Als pressupostos de 2019, doblar la inversió directa en polítiques d’infància i 

famílies respecte allò pressupostat el 2018.
3. a) En el termini d’un mes, crear una comissió per a la revisió global del siste-

ma de protecció a la infància, en la qual hi participi personal de la DGAIA, repre-
sentants sindicals, i entitats i professionals experts del sector.

b) Lliurar al Parlament, després d’aquesta primera reunió, un pla d’acció calen-
daritzat dels treballs previstos per aquesta comissió.

4. a) Garantir el desplegament de l’Estratègia d’acollida i inclusió del jovent que 
emigra sol amb un pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament.

b) Lliurar aquest pla d’acció al Parlament en el termini d’un mes.

Respecte de la Renda Garantida de Ciutadania: 
5. Als Pressupostos de 2019, incrementar en 200M€ la partida pressupostària 

destinada a la Renda Garantida de Ciutadania respecte allò gastat en aquesta pres-
tació l’any 2018.

6. Resolució, en un termini màxim de 2 mesos, de tots els recursos i peticions de 
pagament per silenci positiu, presentats durant l’any 2018. I a partir d’ara, resolució 
en temps i forma dels que se segueixi rebent.

7. Garantir que amb el reglament que està en elaboració no es restringirà la in-
terpretació de la llei, especialment respecte a qui té dret a rebre la RGC o als condi-
cionants per a deixar de rebre-la.

Respecte al sector de la Dependència: 
8. Al Pressupost de 2019, incloure recursos suficients per a crear 3500 noves 

places de residència pública a Catalunya per dependència, amb l’objectiu de reduir, 
durant aquest any, la llista d’espera actual de persones que tenen el dret reconegut a 
una plaça residencial.

9. a) Preveure l’increment suficient al Pressupost de 2019, i als successius, per a 
situar, en un període màxim de 3 anys, les tarifes públiques que es paguen als ser-
veis del sector de la Dependència al nivell necessari per poder dignificar el sector, 
tal i com demanen conjuntament patronals i sindicats.

b) Condicionar que almenys un 60% d’aquest increment de tarifes es destinarà a 
millorar el salari de les treballadores, especialment de les que tenen els salaris més 
baixos, i que la resta de l’increment es destinarà únicament a millorar el servei que 
es presta als usuaris.
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10. Revisar les ràtios de personal, especialment d’atenció directa, que han de 
complir els centres residencials d’atenció a les persones grans i centres de dia de 
finançament públic, especialment pel que fa a cobertura de personal i a les seves 
condicions professionals i laborals.

11. a) Exercir de manera efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral 
que corresponen a la Generalitat als efectes de comprovació i control de compliment 
en matèria de condicions laborals.

b) Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballa-
dors sense la presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, interca-
lar-ne de fetes amb preavís amb altres sense avís.

12. Garantir que cap empresa sancionada per incompliments greus del contracte 
o per maltractar els treballadors o els usuaris podrà ser adjudicatària de cap altre 
contracte de serveis de dependència o de serveis a les persones per part de l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 

del coneixement

302-00062/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 les polítiques del coneixement (tram. 300-00076/12).

Moció
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

Campus territorials: estudiantat
1. Garantir els drets socials i sanitaris a tots els estudiants que marxen de la seva 

ciutat d’origen per desenvolupar la seva carrera universitària en una altra ciutat ca-
talana.

2. Crear per al proper curs 2019-20 un programa de beques integrals (transport, 
manutenció i allotjament) destinades als estudiants que han hagut de traslladar la 
seva residència a una ciutat-universitària per realitzar els seus estudis universitaris.

3. Crear per al proper curs 2019-20 un programa d’ajuts per impulsar progra-
mes d’acolliment conjuntament entre les ciutats i els campus universitaris per a tots 
els estudiants provinents d’altres ciutats, de manera que puguin obtenir informació, 
atenció i serveis personalitzats, en especial, en l’allotjament, la cultura i el lleure que 
la ciutat ofereix.

Campus territorials: localització del coneixement
4. Constatar les dificultats del nostre sistema de coneixement per produir efectes 

contundents en el teixit productiu. La valorització del coneixement, la localització 
territorial del mateix, en definitiva, el nostre sistema d’innovació ha de millorar i 
necessita estratègia i recursos per avançar.
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5. Potenciar, a través de mecanismes de finançament, els grups d’investigació 
universitaris que mostrin excel·lència en els seus processos de transferència tecnolò-
gica envers l’entorn socioeconòmic.

6. Coordinar les polítiques d’investigació i indústria, prioritzant el finançament 
de les línies d’investigació que ajudin a millorar la competitivitat empresarial i la 
generació de llocs de treball de qualitat, amb especial atenció al model de la indús-
tria 4.0.

7. Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, accelerant processos 
de canvi estratègic i tecnològic amb suport concret als plans d’actuació, de forma-
ció, i d’inversió en I+D.

8. Pel que fa a EURECAT, com a centre tecnològic de Catalunya: 
a) Analitzar i revisar la seva governança per garantir l’impuls públic-privat.
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió del país amb la dels diversos 

territoris, i sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg 
termini amb les PIMES.

c) Analitzar i revisar l’organització, per tal de racionalitzar-la i alinear-la amb 
l’estratègia.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de 

Salamanca

302-00063/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 29145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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 els papers de Salaman-
ca (tram. 300-00078/12).

Moció
D’acord amb el que prescriu la Llei 21/2005, de 17 de novembre, Ley de resti-

tución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de 
la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y 
de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, entre els anys 2006 i 
2014, han retornat a Catalunya, procedents de l’Archivo de Salamanca, 1.480.000 
folis, en 1672 caixes, a més de 900 llibres, 10 cartells, 3 mapes i dues banderes. Un 
96% d’aquest material retornat a Catalunya ja ha estat restituït als seus propietaris: 
institucions, entitats i particulars. El 4% està essent restituït de manera progressiva, 
seguint els protocols arxivístics habituals: d’una banda, el Govern rep constantment 
sol·licituds de reclamació de documentació i incoa els corresponents expedients de 
restitució; de l’altra, l’Arxiu Nacional de Catalunya, com a equipament de capçalera 
nacional en matèria d’arxius, manté un esforç sostingut per localitzar els titulars le-
gítims dels documents, que en molts casos són particulars que, com a conseqüència 
de les mateixes dramàtiques circumstàncies que van propiciar l’espoli documental, 
també van haver d’exiliar-se i resideixen fora de Catalunya.

Del total de documentació el retorn de la qual ha estat aprovada per la Comis-
sió Mixta Ministeri de Cultura - Generalitat de Catalunya, uns 30.000 folis conti-
nuen a l’Archivo de Salamanca i estan pendents de retorn. L’any 2014, el Govern de 
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la Generalitat va presentar a l’Audiència Nacional un recurs contra el Ministeri de 
Cultura per incompliment dels acords de la comissió. La reclamació del Govern va 
ser estimada i el 2 de juny del 2016 l’Audiència va sentenciar a favor seu i va dicta-
minar l’obligació per part del Ministeri de retornar íntegrament a la Generalitat tota 
la documentació que havia estat aprovada per la comissió. Però el govern espanyol 
va presentar un recurs de cassació contra la sentència de l’Audiencia Nacional, que 
a dia d’avui encara no ha estat resolt.

La comissió bilateral Estat-Generalitat no s’ha reunit des del mes de març de 
2017, i el Govern de la Generalitat ha sol·licitat que es torni a reunir per poder acor-
dar el retorn d’una quantitat abundant de documentació que no va ser inclosa en els 
acords presos durant la reunió de l’última comissió. Es tracta de documentació en 
matèria d’ordre públic generada a partir de 1937, els fons confiscats a diverses lògies 
maçones catalanes o la documentació que forma part de la «Causa general sobre la 
dominación roja en España».

A part de la documentació concentrada a l’Archivo de Salamanca, l’espoli que 
ha sofert Catalunya en termes arxivístics passa, com a mínim, per dos altres cen-
tres documentals: d’una banda, l’Arxiu Reial de Barcelona (rebatejat com Arxiu de 
la Corona d’Aragó d’ençà de la dominació borbònica). Des del segle XVIII, aquest 
arxiu és de titularitat estatal, tot i trobar-se a Barcelona i disposar, entre molta altra 
documentació, de l’arxiu històric de la Diputació del General de Catalunya; d’una 
altra, l’Archivo Militar de Ávila, que concentra uns 4.500 fulls i unes 200 fotogra-
fies i plànols requisats pel nazisme al Govern de la Generalitat a l’exili, durant la 
Segona Guerra Mundial.

És per tot això que: 
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al Govern de la Generalitat 

en la seva tasca de recuperació íntegra de tots els fons documentals, particulars i 
institucionals, que van sortir de Catalunya com a conseqüència de la Guerra Civil 
Espanyola i que es troben localitzats tant a l’Archivo de Salamanca com a l’Archivo 
Militar de Ávila.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treba-
llant perquè es faci efectiva la disposició addicional tretzena de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, segons la qual: «Els fons propis de Catalunya situats a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya».

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 

joventut

302-00064/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat, David Bertran 

Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 joventut (tram. 300-00081/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1) Formació Professional
a) Millorar l’orientació laboral a tots els instituts públics perquè doni consell aca-

dèmic i professional, assegurant una formació adequada per als propis orientadors.
b) Desenvolupar una oferta d’FP Dual amb l’objectiu que aquesta modalitat ar-

ribi a un mínim del 50% de l’alumnat el curs 2024-2025, donades les seves carac-
terístiques que fan que els seus usuaris tinguin millors oportunitats professionals, 
segons totes les dades disponibles.

c) Ampliar el coneixement de l’FP Dual a través d’una campanya de comunica-
ció a les xarxes, destinada tant a joves com a pares i mares.

d) Realitzar un estudi dels resultats de l’FP Dual, analitzant individualment cada 
família professional, involucrant els centres escolars i les empreses, per adaptar el 
model dual a cada sector.

e) Desenvolupar un servei de formació destinat a tutors d’empresa i tutors d’FP 
Dual, amb l’objectiu d’aprofundir en les seves competències de formació i segui-
ment dels alumnes.

f) Impulsar la figura dels assessors tècnics, amb coordinació amb altres adminis-
tracions, per a posar en contacte centres educatius i empreses, quan aquestes s’inte-
grin en programes d’FP Dual.

g) Fomentar els intercanvis d’estudiants d’FP amb altres països, a través de pro-
grames de la Unió Europea com el Programa Leonardo da Vinci i d’altres.

h) Destinar el pressupost suficient per a crear, per part de la Generalitat, les be-
ques salari i les beques mobilitat per a estudiants d’FP per al curs 2019-2020.

2) Universitat
a) Dissenyar un pla que permeti que tots els alumnes universitaris tinguin els 

mitjans per assolir el nivell C1 d’anglès al finalitzar els seus estudis, i presentar-lo 
en seu parlamentària en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció 
amb vistes a iniciar la seva implementació per al curs 2019-2020.

b) Potenciar la creació de títols conjunts entre universitats catalanes i univer-
sitats estrangeres, augmentant els recursos destinats a l’intercanvi d’estudiants en 
pràctiques i el número en empreses receptores espanyoles, així com el nombre d’es-
tudiants espanyols en pràctiques a l’estranger amb programes de la Unió Europea, 
com ERASMUS+, l’intercanvi de coneixement i l’excel·lència acadèmica del nostre 
professorat universitari.

c) Desenvolupar un pla per a l’augment de la participació dels alumnes, especial-
ment de les dones, a les vocacions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Mate-
màtiques), posant-hi tots els mitjans a la seva disposició per tal que no es perdi cap 
vocació tècnica.

d) Condemnar totes les actituds i actuacions totalitàries ocorregudes a les uni-
versitats catalanes, com els atacs als joves de Societat Civil Catalana i a l’entitat S’ha 
Acabat, per part de grups radicals separatistes i d’extrema esquerra. La Universitat 
ha de ser un lloc on es respecti la llibertat d’expressió i de pensament, es compar-
teixin idees de forma democràtica i es generi debat entre opinions, per diferents que 
aquestes siguin.

3) Treball, emprenedors, autònoms i empresa
a) Treballar per reduir la taxa d’atur dels joves, que actualment supera el 25%, 

per mitjà d’impulsar a través del Servei Públic d’Ocupació (SOC) iniciatives de for-
mació ocupacional que millorin la seva ocupabilitat i a intensificar l’abast del Pro-
grama de Garantia Juvenil.

b) Crear un programa específic mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF) per 
a desenvolupar crèdits amb condicions avantatjoses per a emprenedors i autònoms 
menors de 35 anys.
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c) Desenvolupar amb ACCIÓ un programa de mentoring per a emprenedors jo-
ves en què empresaris sènior els assessorin en l’inici del seu projecte, aportant tota 
la seva experiència en la gestió i en el sector específic.

d) Crear, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació (SOC), un programa de relleu 
generacional que beneficiï a joves a l’atur, creant una bossa d’autònoms que estiguin 
a punt de jubilar-se i puguin traspassar el seu negoci.

e) Impulsar la participació de la Taula de treball del sector del videojoc en el dis-
seny i desenvolupament dels graus d’estudis dirigits a aquest sector.

4) Salut
a) Constituir, amb urgència, una comissió d’experts que integri professionals de 

la salut, experts en problemàtica social associada, associacions de familiars i afec-
tats i grups polítics del Parlament, amb l’objectiu d’analitzar les causes de l’alta taxa 
de suïcidis entre la població jove, i per a dissenyar programes d’actuació més efec-
tius que els que s’estan implementant en l’actualitat.

b) Definir un programa de prevenció i detecció precoç de situacions de risc de 
suïcidi, proporcionant recursos humans suficients per a implementar programes de 
psicoeducació en els àmbits educatiu i social, i programes de prevenció secundària 
i intervencions psicoterapèutiques en l’àmbit sanitari.

c) Elaborar un pla integral de prevenció, detecció i actuació, que sigui eficaç i 
que redueixi els casos d’addiccions, amb una estratègia específica i diferenciada per 
als joves, per les especials característiques d’aquest col·lectiu que els fa més vulne-
rables, implementar-lo i aplicar-lo amb la col·laboració i participació de les entitats 
més representatives dedicades al tractament d’addiccions, la comunitat educativa i 
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPES).

5) Habitatge
a) Desenvolupar un parc públic d’habitatge amb l’objectiu d’arribar al 15% del 

total del parc d’habitatge. Per assolir aquest objectiu, destinar tot el sòl residencial 
públic ubicat a municipis d’alta demanda acreditada que reuneixi característiques 
tipològiques adients per a la promoció d’habitatge públic destinat al lloguer assequi-
ble, cercant els mecanismes legals i de finançament necessaris, establint les reserves 
oportunes per a facilitar l’emancipació dels joves i aplicant un criteri de rotació en el 
lloguer actualitzant la situació econòmica del llogater, perquè compleixi els requisits 
econòmics necessaris quan gaudeixi del lloguer assequible.

b) Incrementar el pressupost destinat a les polítiques públiques d’habitatge fins a 
assolir una cota mínima de 1.000 milions d’euros anuals durant els propers 10 anys, 
atès que l’habitatge és ja un dels grans problemes socials, també per als joves, a les 
grans ciutats.

6) Igualtat de gènere
a) Implementar un protocol específic interdepartamental per al foment de la 

igualtat de gènere per a la joventut, donades les circumstàncies especials en relació 
amb la utilització de les xarxes socials, agafant com a model de referència la guia 
elaborada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ‘Unfollow a les 
violències masclistes’, entre d’altres, per a fer-ne difusió en centres amb públic me-
nor d’edat com els educatius, ocupacionals o d’oci.

b) Desenvolupar una campanya massiva de sensibilització a través de les xarxes 
socials més utilitzades pels joves per conscienciar contra aquesta problemàtica, i que 
es faci incentivant els valors de respecte i convivència entre homes i dones.

7) Joves ex-tutelats
a) Garantir l’accés a la informació de forma actualitzada al web de l’Àrea de 

Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ja que es troba pendent d’actualització des de novembre de 2016, 
memòries incloses.
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8) Funció pública
a) Reduir, en el termini de tres anys, el percentatge d’interins de la funció públi-

ca de la Generalitat del 31,8% actual al 8%, convocant processos de selecció per a 
40.000 places, especialment en els camps de la docència, les institucions sanitàries, 
l’administració i serveis i l’Administració de Justícia, que facilitarà la integració dels 
joves a la funció pública.

9) Transport públic
a) Amb l’objectiu d’augmentar l’ús del transport públic com a opció prioritària 

de mobilitat front al vehicle privat, establir un Abonament Mensual per a joves amb 
el qual, en complir 18 anys i fins als 25, puguin accedir a tota la xarxa de transport 
públic de Catalunya, amb un import mensual fix i reduït (inferior a 30 euros), de 
manera que el transport públic resulti l’opció més atractiva per als seus desplaça-
ments durant aquesta etapa de la seva vida i puguin incorporar-lo als seus costums 
de mobilitat futura al llarg de la seva vida.

10) Neutralitat
a) Garantir que les activitats col·lectives que es duen a terme a les aules i els es-

pais comuns de les escoles, instituts i qualssevol altres centres de formació i lleure 
juvenil, es desenvolupin en un ambient de màxim respecte a la llibertat de pensa-
ment i de consciència individual dels joves, sense que hi càpiga la imposició de cap 
simbologia o ideologia partidista.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, David Bertran Román
diputats, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions 

ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern 

d’Espanya

302-00065/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada 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 les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i 
el president del Govern d’Espanya (tram. 300-00082/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1) Proclama que en democracia la institución en que se representa a los catalanes 

y se debaten las cuestiones de relevancia pública con legitimidad democrática es el 
Parlamento. Cualquier otra persona u órgano, cualquiera que sea el nombre que se 
le dé, lo componga quien lo componga, sólo se representa a sí mismo, por lo que 
democráticamente ni puede ni debe arrogarse la representación del conjunto de los 
ciudadanos, ni puede pretender suplantar las funciones del Parlamento.

2) Sostiene que las cuestiones que afectan a la base de nuestra convivencia por 
afectar a los pilares del orden constitucional únicamente pueden ser sometidas a 
discusión por las Cortes Generales, siempre dentro de los cauces que establece la 
propia Constitución para ello y desde el pleno respeto a la primacía del Estado de-
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mocrático de Derecho, y rechaza los intentos de grupos minoritarios de suplantar 
con chiringuitos procesistas el poder constituyente del pueblo español en su conjun-
to, en línea con la hoja de ruta para la secesión que marcó el Llibre Blanc per a la 
Transició Nacional, publicado por el Govern de Artur Mas en 2015.

3) Declara que todos los ciudadanos, sin excepción, somos iguales ante la Ley y 
que el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y de la indepen-
dencia que aquélla le reconoce, tiene la obligación de investigar, calificar y juzgar 
todo indicio de delito del que tenga conocimiento en defensa de la legalidad y de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos.

4) Manifiesta que el respeto al principio de separación de poderes que gobierna 
nuestra democracia obliga a que todos, particulares, políticos e instituciones, asu-
mamos que los Jueces y Tribunales han de realizar sus funciones con independencia 
y libertad, y acatemos sin excepción sus pronunciamientos en todos y cada uno de 
los miles de casos que deben resolver al cabo del año, tal como establecen el artículo 
7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2 y 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y el artículo 14 de la Constitución Española.

5) Expresa su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Cuer-
po de Mossos d’Esquadra, a las Policías Locales, a los miembros del Poder Judicial 
y a los funcionarios de la Administración de Justicia en el siempre difícil cumpli-
miento de sus funciones, en el que a menudo se ven obligados a sufrir presiones y 
coacciones por parte de quienes pretenden influir ilegítimamente en sus actuaciones 
y decisiones.

6) Declara que el documento comúnmente conocido como «Las 21 Exigencias» 
es un ilegítimo proyecto de demolición de nuestra Constitución y Estatuto de Au-
tonomía y de los pilares de la convivencia en democracia y libertad de la que he-
mos disfrutado desde hace cuarenta años, y que ningún Presidente de Comunidad 
Autónoma ni el Presidente del Gobierno de España tienen legitimidad democrática 
para decidir en la oscuridad sobre cuestiones que son competencia únicamente del 
conjunto de españoles.

7) Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a aceptar y asumir la 
pluralidad de la sociedad catalana y a comprender que documentos como el de «Las 
21 Exigencias» no representan el sentir de la mayoría de los catalanes, sino que por 
el contrario los ignoran y excluyen. En consecuencia, le exige que retire dicho do-
cumento.

8) Insta al Presidente de la Generalitat, Sr. Joaquim Torra, a abandonar la políti-
ca de «silla vacía» con la que ha abdicado de defender los intereses de los catalanes 
en los órganos donde éstos se deciden, y a ejercer lealmente las competencias de la 
Administración de la Generalitat y dedicar los 34.000 millones de euros de presu-
puesto con que cuenta anualmente a abordar la solución de los problemas reales y 
cotidianos de la gente.

9) Proclama que la función primera y fundamental de las instituciones es abor-
dar los problemas reales y cotidianos de la gente, y que apartarse sistemáticamente 
de ello constituye un fraude a la democracia.

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 

pressupostària

302-00066/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 29176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 la política pressupostària (tram. 300-00083/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a registrar davant la 

cambra, abans de finalitzar el mes de març d’enguany, el projecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat per l’any 2019.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme

302-00067/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 29177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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 el turisme (tram. 300-
00077/12).

Moció
El turisme és un element actiu, que forma part del model de país que volem.
No es tracta tan sols d’un sector, sinó un agregat de molts sectors, tan productius 

com no productius, tan privats com públics. Durant la seva experiència, el turista 
interactua de manera directa com a client o com a usuari amb sectors com ara el 
transport, l’allotjament, les activitats d’oci, els esports, el comerç, la cultura, l’agri-
cultura, la pesca, l’alimentació, el medi natural, el coneixement, la salut, l’educació, 
la seguretat, la justícia, el territori, les finances, les obres públiques o l’energia, per 
posar alguns exemples. La interacció directa del turista amb pràcticament tots els 
sectors de la nostra societat és el factor que configura i defineix la gran transversa-
litat del turisme a diferència de qualsevol altre sector.

Directament relacionat amb aquest fet, és també fonamental entendre que en un 
món global, i més particularment en una societat com la catalana, que sorgeix i es 
nodreix de la multiculturalitat, la frontera entre ciutadans i turistes tendeix a difumi-
nar-se, ja que el turista no és altra cosa que un ciutadà temporal que contribueix a en-
riquir la nostra economia, la nostra societat i la nostra cultura. Catalunya no és tan una 
destinació com la suma de moltes, diverses i a vegades contraposades destinacions.

Un dels problemes que presenta l’activitat turística és la forta estacionalitat du-
rant els mesos d’estiu. També existeixen diferències entre les diverses comarques de 
Catalunya.
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El turisme, com qualsevol activitat econòmica, provoca externalitats positives i 
d’altres que no ho són tant. Sens dubte, les primeres són superiors.

Som conscients que el Govern està amatent a les necessitats del sector i que dis-
posa d’eines com el pla estratègic i el pla de màrqueting; amb el programa anual 
dels plans de foment, que contribueix a millorar la competitivitat en el conjunt del 
territori; amb la difusió i el suport a la comercialització que es deriva de l’activi-
tat de l’Agència Catalana de Turisme; amb l’impuls al coneixement, la recerca i la 
innovació, per tal de garantir la bona marxa del sector no només avui, sinó pensant 
en el futur.

És per tot això que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla de Màrque-

ting, amb les iniciatives establertes, a través de la Direcció General de Turisme i 
l’Agència Catalana de Turisme, prioritzant la governança i l’associativisme.

2. Atorgar una significació destacada a l’experiència turística, la qual es basa en 
dipositar el treball en xarxa entre Departaments de la Generalitat i Administracions 
territorials, per tal de millorar la qualitat dels serveis i evitar la degradació visual de 
l’espai turístic, atenent a la responsabilitat social i ambiental.

3. Desplegar un seguit d’iniciatives i d’instruments que permetin afavorir una 
millor transferència de coneixement i una més alta capacitat innovadora en el siste-
ma turístic català.

4. Desenvolupar el programa de la Qualitat Turística de Catalunya, destinat po-
sar en valor i reconèixer els establiments i serveis de l’àmbit turístic, que col·laboren 
activament en fer front a la lluita per les desigualtats laborals i la no sensibilització 
de l’entorn i medi ambient.

5. Millorar les condicions competitives, adequant el marc legal i regulador del 
turisme a les necessitats del sector.

6. Desenvolupar el Projecte del Decret de Turisme.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat


