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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics
302-00087/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35640 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 In-
terpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics 
(tram. 300-00105/12).

Moció
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Recollir en la Llei de Territori un nou règim jurídic que fixi els estàndards re-

querits a cada un dels sistemes urbanístics, atenent que la immensa majoria de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics són anomalies d’un temps passat, que per-
metin i facin viable els costos d’urbanització per part dels propietaris i la mateixa 
urbanització.

2. Convocar, abans de l’1 de juliol de 2019, les línies d’ajuts i subvencions que 
preveu la Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits ur-
banístics.

3. Reobrir les convocatòries de la Llei 2/2004 de millora de barris posant en 
marxa una veritable política pública de rehabilitació energètica del parc d’habitat-
ges que doni compliment a les prescripcions de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la 
desocupació i la precarietat laboral
302-00088/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35641 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (tram. 300-
00106/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar, en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per temàtica 

l’establiment d’un Marc Català de Qualitat de les Pràctiques.
2. Implementar les accions d’acreditació i qualificació professional recollides a la 

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
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3. Recuperar la dotació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a poder oferir els serveis bàsics d’orientació i formació per a l’acreditació de 
100.000 persones cada any i per a l’increment progressiu de la ràtio d’orientadors 
per a arribar a un per cada vuitanta aturats.

4. Desplegar les estratègies territorials recollides a la Llei 13/2015, d’acord amb 
les organitzacions representatives del municipalisme a Catalunya.

5. Posar en marxa l’oferta formativa integral del Centre de Formació Professio-
nal de l’Automoció en el curs 2019/2020.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
drets civils i polítics de tots els catalans
302-00089/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 35675 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada 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, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de 
tots els catalans (tram. 300-00113/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta el seu rebuig al menyspreu reiterat d’Adam Majó, director de l’Ofi-

cina de Drets Civils i Polítics, pels drets civils i polítics de la majoria de catalans, als 
que els hi nega. Aquesta preocupant actitud l’invalida per continuar com a director 
d’aquesta oficina. Per aquest motiu, el Parlament el reprova i insta el Govern a ces-
sar-lo, de forma immediata, del càrrec.

b) Constata la inoperància de l’Oficina de Drets Civils i Polítics en la defensa 
dels drets de tots els catalans, per aquest motiu, s’insta el Govern de la Generalitat a 
tancar aquesta estructura creada al 2018.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recuperació 
dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci
302-00090/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 35777 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la re-
cuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (tram. 300-00107/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fomentar el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d’administracions de l’Es-

tat per tal de sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la triple crisi - 
social, institucional i democràtica– que està patint l’Estat.

2) Traslladar en el seu diàleg amb la resta d’administracions públiques els grans 
consensos de la societat catalana, articulats en una agenda de canvi, aprovats en 
aquest Parlament, institució que representa la sobirania popular i que ha de tenir un 
paper clau a l’hora d’orientar les decisions fonamentals del país.

3) Impulsar una agenda de canvi catalana que sigui ser un element clau sobre el 
qual pivoti el diàleg de la Generalitat amb el Govern de l’Estat per avançar en de-
mocràcia, en lluita contra la repressió i en blindatge dels drets socials, i contindrà 
entre altres punts: 

a) L’avanç cap a un nou escenari de diàleg que parteixi de dos principis fonamen-
tals: la desjudicialització de la política i, per tant, la llibertat del presos i preses po-
lítiques, i el reconeixement que únicament hi haurà una solució política al conflicte 
des de la lògica de la bilateralitat i el respecte del principi democràtic, concentrat en 
un referèndum pactat i amb garanties.

b) La renúncia a la via unilateral com a manera de resolució del conflicte entre 
Catalunya i España.

c) La renúncia a la aplicació de l’article 155 de la Constitució com a manera de 
resolució del conflicte entre Catalunya i España.

d) La garantia de presència de Catalunya en els organismes europeus i interna-
cionals.

e) L’establiment d’un nou sistema de finançament a partir de la creació d’una 
hisenda tributària pròpia i solidària que estigui basada en el principi d’ordinalitat.

f) La derogació de l’article 135 de la Constitució, que prioritza el pagament dels 
interessos del deute financer enfront dels interessos de la majoria social.

g) La derogació de les dues contrareformes laborals, dutes a terme tant pel 
PSOE de Zapatero com pel PP de Rajoy, que només han fomentat la inseguretat 
contínua com a horitzó vital dels treballadors i treballadores, han obert la porta a 
la sagnia dels EROS i han desequilibrat la balança entre els beneficis del capital i 
el treball.

h) L’establiment d’un nou model de relacions laborals que torni a posar les con-
dicions de treball en el centre amb un nou Estatut dels Treballadors i les Treballa-
dores.

i) Que blindi per llei la reforma de les pensions, derogant el factor de la sosteni-
bilitat i garantint la pujada anual al cost de la vida.

j) La creació d’una veritable banca pública, que posi en primer pla els interessos 
de la ciutadania i no exclogui del dret al crèdit bancari a la majoria, ni a les petites 
ni mitjanes empreses.

k) L’exigència del retorn dels euros prestats per al rescat bancari, mitjançant l’es-
tabliment d’un impost a la banca.

l) El blindatge del pacte contra les violències masclistes i garantir el dret de les 
dones a decidir sobre el propi cos.

m) L’exigència que els poders públics continuïn aprofundint en els pilars de l’Es-
tat del benestar per a combatre la desigualtat vertical però també la desigualtat de 
gènere, garantint un major equilibri en el repartiment de les cures, juntament amb la 
creació d’un sistema de rendes potents per lluitar contra la pobresa infantil.

n) L’establiment d’un cordó sanitari feminista a la extrema dreta.
o) L’impuls d’un New Green Deal a l’Estat, impulsat des de Catalunya, que aca-

bi amb l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears en funció d’interessos 
partidistes, que impedeixi la privatització dels nostres béns comuns i impulsi una 
transició ecològica al servei dels interessos de la majoria.
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p) El compromís de les forces democràtiques contra les anomenades clavegueres 
de l’Estat i l’establiment de controls democràtics i transparència institucional per-
què no puguin tornar a repetir-se operacions delictives des del Govern contra partits 
polítics de l’oposició.

q) La prohibició per llei de les portes giratòries entre l’administració i les grans 
empreses que operen en sectors estratègics.

r) La reforma del sistema judicial que garanteixi la seva independència del poder 
polític, però també del poder econòmic.

s) Una auditoria de la institució monàrquica i la depuració de les responsabilitats 
pertinents.

t) La retirada de les medalles concedides a Billy el Niño i a altres torturadors del 
franquisme. Es modificarà la Ley de Amnistía per a que es puguin jutjar els crims 
de lesa humanitat del feixisme, i s’anul·laran els judicis del franquisme. També es de-
clararan nul·les les condemnes i sancions de tribunals, jurats i altres òrgans penals, 
administratius o militars dictades durant la guerra civil espanyola o la dictadura per 
motius polítics, ideològics, de creença o d’orientació sexual, identitat o expressió de 
gènere. Així mateix, es farà una auditoria dels bens espoliats i es retornaran als seus 
legítims titulars.

u) El reconeixement de la importància de l’àmbit municipal com a eix fonamen-
tal per a la democratització de l’Estat i la transferència de competències per a fer 
front als nous reptes que han d’abordar les ciutats com la fixació de preus màxims 
del lloguer en zones especialment tensionades.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les millores 
necessàries per a l’escola catalana
302-00092/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari 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 so-
bre les millores necessàries per a l’escola catalana (tram. 300-00108/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Posar en marxa un pla de xoc per a acabar amb les altes xifres d’abandona-

ment escolar que inclogui mesures d’acompanyament des que es detecten els primers 
símptomes d’endarreriment als cursos inicials. Caldrà presentar el dit pla en seu par-
lamentària en el termini màxim de quatre mesos a partir de l’aprovació d’aquesta 
moció.

2) Fer una anàlisi per dictaminar els motius pels quals a Catalunya tenim el ma-
jor índex de tot Europa de fracàs escolar d’alumnes d’origen estranger (tres vegades 
superior al de l’autòcton) i establir un pla de xoc per a revertir aquesta situació, que 
haurà de ser presentat en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a 
partir de l’aprovació d’aquesta moció.

3) Elaborar un pla de xoc per reduir les altes xifres de repetició de curs que afec-
ten específicament l’alumnat castellanoparlant amb una incidència clarament su-
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perior que la de l’alumnat catalanoparlant (tres vegades més), tal com mostren ine-
quívocament les dades de l’informe PISA 2015, com a mesura imprescindible per a 
lluitar contra les desigualtats en educació en funció de la llengua materna. Caldrà 
presentar el dit pla en seu parlamentària en el termini màxim de quatre mesos a par-
tir de l’aprovació d’aquesta moció.

4) Posar en marxa un pla de xoc contra el fracàs escolar amb classes de reforç 
gratuïtes de matemàtiques i anglès durant el mes de juliol.

5) Redactar un informe detallat sobre la presència dels barracons escolars en 
què, per a cadascun dels centres docents on n’hi ha, consti: 

a) El nombre de barracons que hi ha instal·lats.
b) L’ús al qual estan destinats (aula, menjador...).
b) La quantitat d’alumnes que hi estudia.
El dit informe, referit al curs 2018-2019, serà presentat en seu parlamentària du-

rant el mes de juny de 2019.
6) Adoptar un pla per eliminar gradualment, en el termini de tres anys, tots els 

barracons escolars instal·lats actualment, i comprometre’s a no utilitzar-los en el fu-
tur excepte en situacions molt específiques i per un temps en cap cas superior als 
dos anys.

Qualsevol creació d’un centre educatiu pel sistema de barracons haurà d’anar 
acompanyat, simultàniament i obligatòriament, d’un pla calendaritzat per a la seva 
substitució per un edifici definitiu.

7) Garantir la gratuïtat dels llibres de text mitjançant un sistema de préstec als 
centres escolars on es facin servir i un ajut per a materials escolars en la resta de 
centres, prioritzant els centres localitzats en poblacions o barris amb una renda fa-
miliar disponible més baixa.

8) Assegurar que cap alumne amb NEE serà discriminat als serveis de menjador 
escolar com passa ara amb els alumnes afectats d’autisme.

9) Garantir que cap alumne amb NEE deixa de gaudir de les colònies o d’altres 
activitats extraescolars per manca de personal auxiliar.

10) Comprometre’s a que els alumnes sords signants disposaran d’intèrprets de 
llengua de signes durant tot l’horari lectiu.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00093/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 35801 / Admissió a tràmit parcial: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Par-

lamentari 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 so-
bre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00109/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els mitjans públics de la CCMA han esdevingut a l’escalf del 

procés separatista un autèntic aparell d’agitació i propaganda separatista.
2. Constata que els mitjans públics de la CCMA tendeixen a menysprear el plu-

ralisme polític de Catalunya, coadjuvant a l’intent del Govern del senyor Torra de 
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deshumanitzar els ciutadans i polítics constitucionalistes per les seves idees, com 
ara amb la selecció només de tertulians constitucionalistes per a il·lustrar actituds 
masclistes.

3. Rebutja que TV3 menystingui la pluralitat lingüística de Catalunya, presen-
tant, fent ús de tota mena de tòpics atàvics que no tenen res a veure amb la realitat, 
amb exemples com ara la utilització de traducció simultània per fer una entrevista 
en directe a un convidat castellanoparlant, o fent una caricatura del votant caste-
llanoparlant com un ciutadà poc cultivat i enemic de la cultura i del coneixement.

4. Constata, d’acord amb les resolucions de la Junta Electoral Central, que TV3 
ha fet seva la nomenclatura dels partits separatistes, amb l’ús en espais suposa-
dament informatius d’expressions absolutament esbiaixades i subjectives com ara 
«presos polítics», «exiliats» o «judici de la repressió», distorsionant la realitat i en-
ganyant els ciutadans de Catalunya, que tenim dret a rebre una informació veraç, tal 
com reconeix la Constitució Espanyola.

5. Lamenta que els mitjans de la CCMA no s’estiguin conduint d’acord amb l’ob-
servança deguda als principis constitucionals i democràtics de neutralitat informati-
va i respecte al pluralisme polític.

6. Reprova els consellers del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) desig-
nats pels partits separatistes que recolzen el Govern de la Generalitat, inclòs el seu 
President, Sr. Roger Loppacher, els quals fent ús de la seva majoria ometen adoptar 
o bloquegen intencionadament qualsevol iniciativa que posi remei a la lamentable 
situació d’intervenció ideològica governamental dels mitjans de comunicació de la 
CCMA. 

7. [...]. 
8. [...]. 

Palau del Parlament, 04 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Ignacio Martín Blanco, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la visió del 
Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i 
l’esclavisme
302-00094/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 35810 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Ferran Civit i Martí, diputat del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l’escla-
visme (tram. 300-00110/12).

Exposició de motius
El decret reial de 1778 va obrir les portes al comerç català a les colònies espa-

nyoles, fins aleshores monopoli gairebé exclusiu del que havia estat el regne de Cas-
tella. Catalunya va entrar tard a l’imperialisme espanyol i no va ser copartícep de 
la conquesta del continent americà, però es va posar al dia ràpidament a través del 
comerç, l’explotació de recursos, els ingenios sucrers a les Antilles i, el pitjor de tot, 
l’esclavatge.

L’imperialisme espanyol a Amèrica, Àfrica (sobretot al Marroc, Sàhara Occiden-
tal i Guinea Equatorial i Fernando Poo) i Àsia (especialment Filipines) va tenir un 
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gran impacte allà on es va implantar. L’investigador nord-americà H. F. Dobyns va 
calcular que el 95% del total de la població originària d’Amèrica va desaparèixer en 
els 130 anys posteriors al 1492, ja fos per la conquesta, per fam o per la transmissió 
de malalties. Cook i Borah, uns altres investigadors nord-americans ho exemplifi-
quen en el cas de de Mèxic, que va passar de més de 25 milions de persones el 1518, 
just abans de la conquesta d’Hernán Cortés, a només 700.000 persones el 1623.

La conquesta, les encomiendas, l’explotació laboral per a obtenir matèries pri-
mes, l’evangelització forçada, l’aculturació basada en la imposició d’una llengua i 
uns valors a partir d’una visió supremacista sobre les cultures originàries..., tot això 
ha fet que des del continent americà periòdicament s’hagin demanat accions de re-
paració i restitució de la memòria.

Ja el 1992, durant la celebració del 5è centenari de l’arribada de Cristòfol Colom 
al continent, moltes veus ja es van alçar per a condemnar el que se celebrava com 
si fos el major èxit de la història de la humanitat malgrat el gran patiment generat. 
Des d’aleshores, tot i la distància geogràfica i temporal, les veus no han parat d’in-
crementar-se.

I això implica també als principals dirigents polítics d’Amèrica. Recentment, així 
ho ha fet el president dels Estats Units Mexicans, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), quan ha reclamat al regne d’Espanya que actuï en conseqüència a través 
d’una carta: «México desea que el Estado español admita su responsabilidad históri-
ca por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

Una societat madura i democràtica ha d’encarar el seu passat per a encarar el seu 
futur sense cotilles. Els deure d’analitzar el passat i fer autocrítica sempre són per-
tinents per a crear una societat més justa i ètica, a banda que ajuda a consolidar el 
rebuig als abusos contra els drets humans. Independentment de si les víctimes i els 
botxins són vius o no.

I com que durant l’època Moderna i Contemporània va ser a través del colonia-
lisme i l’imperialisme que es van realitzar més vulneracions de drets humans, és 
també dins aquest context que convé condemnar aquests abusos i fer les reparacions 
pertinents en la mesura que sigui possible.

El regne d’Espanya va demanar perdó a l’expulsió dels jueus sefardites el 2015, 
el 2000 el president Gerhard Schröder va demanar perdó al poble jueu per l’Ho-
locaust, el president francès Emmanuel Macron va fer el mateix en referència als 
crims comesos durant l’ocupació d’Algèria i el primer ministre Belga Charles Mic-
hel va demanar perdó per la segregació i l’adopció forçosa de milers de nens al Con-
go o Ruanda. Però encara queden molts altres crims pendents, com la reparació per 
part de Turquia del genocidi armeni, el del Japó amb les esclaves sexuals coreanes o 
els de la immensa majoria de països amb les poblacions indígenes.

I, com no, queda pendent que el regne d’Espanya demani perdó pel seu imperia-
lisme i, concretament, Catalunya per a participar dins el seu projecte imperial. His-
toriadors com J. Maluquer de Motes, J. M. Fradera, G. Nerín, L. J. Chaviano o M. 
Rodrigo han documentat la participació catalana en el colonialisme a través de l’es-
clavatge, que és la pitjor participació possible en el colonialisme. Més de 150 capitans 
de vaixell catalans van traficar amb esclaus. Multitud de grans fortunes que ajuda-
rien a fer la revolució industrial a Catalunya com Vidal-Quadras, López, Goytisolo, 
Samà, Xifré, Güell, Mas, Torrents, Bru, Rovirosa, Biada o Barba van tenir el seu ori-
gen en el tràfic d’éssers vius. Avui, molts d’aquests encara tenen carrers al seu nom.

Del 1778 al 1817, un 24% dels vaixells destinats a tràfic d’humans eren cata-
lans. Del 1817 al 1867 va arribar a pujar al 74%, cosa que va significar que prop de 
700.000 persones fossin portades per la força des del continent africà fins a les An-
tilles només en aquest lapse de temps.

I, no tan sols es van responsabilitzar del seu transport des de l’Àfrica i la seva 
explotació a les colònies, sinó que també tenien delegacions per a comprar directa-
ment esclaus al continent africà.
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Catalunya ha d’assumir el seu passat i criticar la seva participació en el colonia-
lisme i l’esclavisme, per tot això: 

Moció
El Parlament de Catalunya, acorda: 
1) Assumir les responsabilitats morals de la participació de Catalunya en el co-

lonialisme i l’esclavatge dins de l’imperialisme espanyol.
2) Demanar disculpes a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’ex-

plotació colonial i l’esclavatge.
3) Lamenta que la majoria de les institucions hereves de les antigues metròpolis, 

incloent l’Estat Espanyol, hagin fet cas omís a les demandes de reparació moral de 
les antigues colònies.

4) Instar al Govern de la Generalitat a: 
a. Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la conques-

ta i els tres segles de colonialisme i assumir les responsabilitats que ens pertoquin 
pel passat.

b. A exigir al Govern espanyol, la institució hereva de la metròpoli colonial a 
través de la qual hi va participar Catalunya, a condemnar i demanar disculpes ofi-
cials a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial i 
l’esclavatge.

5) Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a: 
a. Els ajuntaments de Catalunya, per a que actuïn en la línia de reparació si tin-

guessin fet algun reconeixement a algun participant en l’esclavatge i/o el colonia-
lisme.

b. Les assemblees legislatives i els Governs dels països que en algun moment ha-
gin estat colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, com d’Àfrica, Àsia, Oce-
ania i d’arreu del món.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu; Ferran Civit i Martí, diputat, GP ERC
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PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 35642 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.04.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el món local, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 10 i 11 d’abril de 2019, 
amb el text següent: 

– Sobre el món local.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units


