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personal d’àmbits de risc, per tal d’evitar els conflictes d’interès i les possibles in-
compatibilitats en l’actuació pública.

4. Elaborar un protocol de coordinació entre els diferents òrgans de control i/o 
informació interns i externs per a la gestió dels conflictes d’interès.

5. Garantir, a través d’avançar en Codis de conducta vinculants, que els càrrecs 
públics i alts càrrecs de les Administracions públiques de Catalunya, compleixen 
escrupolosament amb la legalitat vigent en matèria de compatibilitats i prevenció 
de la corrupció. Establir una avaluació d’idoneïtat prèvia al nomenament dels alts 
càrrecs i personal directiu.

6. Acabar amb les portes giratòries: Reforçar i ampliar el règim d’incompatibili-
tats per a que membres de Govern i els alts càrrecs de l’Administració de la Gene-
ralitat no puguin prestar serveis a entitats privades que hagin resultat afectades per 
decisions on hagin participat durant l’exercici del seu càrrec o hagin estat relaciona-
des amb la seva gestió.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Susanna Se-

govia Sánchez, GP CatECP, portaveus

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’un 
finançament just de la cultura
302-00187/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57809 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, 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 manca d’un finançament just de la cultura (tram. 300-00226/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la insuficiència del pressupost del Depar-

tament de Cultura pel 2020 per fer front als reptes dels sector cultural català.
2. El Parlament de Catalunya constata l’enorme distància que hi ha en inversió 

cultural entre Catalunya i els països i regions del nostre entorn, tant en percentatge 
sobre el total dels pressupostos com en la inversió per habitant.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Incorporar en els pressupostos de la Generalitat per al 2020, amb el preceptiu 

diàleg amb el sector cultural i els grups parlamentaris, 120 milions d’euros addi-
cionals als ja previstos, per tal que les polítiques culturals arribin a l’1% del conjunt 
dels pressupostos de la Generalitat.

4. Presentar al Parlament de Catalunya un pla concret i temporal per arribar al 
2% en inversió cultural en un termini de temps raonable.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-

Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
joves
302-00188/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57888 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

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 situació dels joves (tram. 300-00227/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar la bonificació en un 99% de la quota de l’impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats per a la constitució d’arrendaments immo-
biliaris a menors de 35 anys.

2. Fomentar, conjuntament amb les administracions locals, tinences alternatives 
d’habitatge per tal de combatre l’especulació immobiliària.

3. Posar en marxa ajudes al lloguer pels menors de 35 anys per facilitar el paga-
ment del lloguer de l’habitatge habitual.

4. Incrementar l’activitat inspectora en el sector dels «riders», col·lectiu format 
en gran part per joves.

5. Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als i les joves emigrants 
un contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a empreses radicades a Ca-
talunya.

6. Posar en marxa ajuts per sufragar les despeses de desplaçament en retornar 
(desplaçament, trasllat, etc) dels beneficiaris del pla de retorn juvenil.

7. Convocar un grup de treball que tingui per objecte l’establiment d’un marc 
català de qualitat de les pràctiques, tal com recull la Moció 75/XII del Parlament 
de Catalunya, que reculli les recomanacions del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya i que tingui com a model base el document que va adoptar el Fòrum Eu-
ropeu de la Joventut sobre aquest tema.

8. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100€ als i les joves que com-
pleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall d’opcions (mu-
seus, teatre, música, cinema, llibres...).

9. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació profes-
sionals mitjançant un procés de diàleg que garanteixi la participació dels diferents 
agents implicats i que faci efectiva la plena integració dels actuals subsistemes de 
formació professional.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Administració 
de justícia
302-00189/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57889 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre l’Administració de justícia (tram. 300-00229/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena las injerencias y la campaña de denigración sistemática del Govern 

de la Generalitat hacia la Administración de Justicia y sus miembros, los cuales tie-
nen el deber de impartir justicia y defender los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos. En consecuencia, el Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a pedir perdón a toda la ciudadanía y en particular a los servidores públicos 
de la justicia por las campañas de descrédito realizadas.

2. Considera un fraude antidemocrático que los políticos utilicen su cargo para 
dejar sin efecto las resoluciones judiciales que afectan a otros políticos y una falta 
de respeto a la labor de los servidores públicos de la Justicia.

3. Reconoce la gran labor desarrollada por los jueces, magistrados, fiscales y 
servidores de la Administración de Justicia, los cuales resuelven más de 900.000 
asuntos cada año solamente en Cataluña, garantizando los derechos y libertades de 
los ciudadanos a pesar de la continuada e intencionada campaña de denigración y 
deslealtad de los Governs separatistas.

4. Reitera la necesidad de recordar que todos los ciudadanos estamos obligados 
a acatar las resoluciones judiciales y respetar a las instituciones y personas que im-
parten justicia.

5. Condena el mal uso de las competencias penitenciarias del Govern de la Gene-
ralitat para vulnerar el principio de igualdad entre ciudadanos al otorgar privilegios 
penitenciarios a políticos de los partidos que le dan apoyo y a ciudadanos vincula-
dos a los mismos sin reunir los requisitos de procedibilidad para los mismos y en 
perjuicio de los fines de las penas acordadas por los Tribunales de Justicia.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
6. Reubicar, en un plazo máximo de tres meses, los actuales Juzgados de Mar-

torell de forma transitoria y hasta que no se construya el nuevo edificio, con la fi-
nalidad de garantizar la seguridad y la integridad física de los trabajadores que allí 
trabajan y de los ciudadanos que acuden a sus dependencias.

7. Elaborar un plan de acción para incentivar que los servidores públicos de la 
Justicia encuentren atractiva Cataluña para ejercer su profesión a través de incenti-
vos en sus remuneraciones y en sus condiciones de trabajo.

8. Revisar el complemento específico que reciben los funcionarios de la Admi-
nistración de Justicia en Cataluña, que no ha sido revisado desde el año 2006.

9. Cumplir el compromiso, adquirido por el Govern de la Generalitat, de rein-
tegrar a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña el 40% de la paga ex-
traordinaria de 2013, que todavía está pendiente de serles abonada.

10. Adoptar las medidas necesarias para que los edificios de los juzgados de Ca-
taluña no tengan deficiencias en los sistemas de refrigeración y climatización con el 
objetivo de garantizar unas condiciones laborales dignas y evitar sucesos como los 
acontecidos en el verano de 2019.
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11. Implantar con la máxima urgencia en los partidos judiciales de mayor pobla-
ción las Unidades de Valoración Forense Integral, con la finalidad de que se pueda 
dar una respuesta apropiada y efectiva a todas las víctimas de violencia de género.

12. Cumplir en el plazo máximo de dos meses con el contenido de la Resolución 
575/XII del Parlament de Cataluña, sobre el pago de las cantidades reconocidas a 
los abogados del turno de oficio y asistencia al detenido.

13. Que cuando se produzca una baja de un funcionario titular en la Administra-
ción de Justicia, se provea en un plazo máximo de 15 días de otro funcionario sus-
tituto que ya tenga formación específica y experiencia en las labores desempeñadas 
por el trabajador que está de baja.

Palacio del Parlamento, 6 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels 
menors a les escoles
302-00190/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57891 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

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

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre la protecció dels menors a les escoles (tram. 300-00230/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ofrecer datos oficiales sobre acoso escolar con datos como el número de víc-

timas, el número de protocolos que se abren y su resultado, y su incidencia en los 
trastornos psicológicos y en los suicidios.

2. Visibilizar el tema del acoso escolar como primer paso para acabar con él.
3. Recoger el tema del acoso escolar en los proyectos educativos de centro y en 

los planes de acción tutorial.
4. Incorporar la educación emocional desde la etapa de Infantil.
5. Impulsar la formación del profesorado en materia de prevención del acoso es-

colar.
6. Dotar a los centros escolares de planes de prevención del acoso escolar como 

el TEI (Tutoría entre iguales).
7. Crear un plan específico para erradicar el acoso escolar al colectivo LGTBI.
8. Crear un plan específico para erradicar el acoso a los alumnos con TEA.
9. Condenar las prácticas de Plataforma per la Llengua que, según ellos mismos 

reconocieron en rueda de prensa, engañaron a los equipos directivos y al profeso-
rado para ver qué lenguas hablaban los alumnos y los profesores a la hora del patio.

10. Mostrar el apoyo a la alumna presuntamente agredida en un colegio de Te-
rrassa.

11. Velar para que los alumnos no tengan que hacer públicas sus simpatías polí-
ticas y las de sus familias.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior
302-00191/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 57892 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Daniel Serrano Coronado, diputat 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior (tram. 300-00231/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de la Generalitat ha utilitzat 

les delegacions de govern a l’exterior i el DIPLOCAT com a instruments de difusió 
i propaganda del procés independentista, el que ha perjudicat greument la imatge 
exterior de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de Govern d’ajustar l’acció de 
les delegacions a l’exterior a la legalitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Fer efectiu, de forma immediata, el tancament de les delegacions de la Ge-
neralitat a França, Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d’Amèrica, Suïssa 
i Itàlia ordenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al anul·lar el Decret 
126/2018, de l’26 de juny.

b) Tancar la resta de delegacions de Govern de la Generalitat a l’exterior, amb 
excepció de la delegació davant la Unió Europea.

c) Acordar, a la propera reunió de govern, el cessament de tots els delegats del Go-
vern de la Generalitat, inclosa la delegada de Govern davant la Unió Europea, i des-
tinar el personal de les delegacions, si n’hi ha, a reforçar la Xarxa de oficines Exte-
riors de Comerç i Inversió de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

3. El Parlament de Catalunya, davant la negativa de permetre la compareixença 
en seu parlamentària dels delegats de Govern a l’exterior, insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar a la cambra, durant el segon trimestre del 2020, un informe sobre 
l’activitat desenvolupada per cadascuna de les delegacions de govern a l’exterior.

b) Impulsar, en un exercici de transparència, la modificació de la Llei 16/2014, 
de 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, perquè els 
delegats de govern a l’exterior tinguin la obligació de comparèixer davant al Parla-
ment amb una periodicitat anual.

4. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 
a) Nomenar com a delegat o delegada de govern davant la Unió Europea una 

persona amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional en l’àmbit de les rela-
cions internacionals i coneixement del funcionament de la Unió Europea i les seves 
institucions.

b) Destinar la dotació pressupostària prevista per a les delegacions de govern a 
l’exterior en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de l’any 2020 a re-
forçar els instruments d’ajuda per a la implantació comercial i productiva d’empre-
ses catalanes en els mercats exteriors.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Daniel Serrano Coronado, diputat, 

SP PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats 
territorials a Catalunya
302-00192/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 57938 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, 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 desigualtats territorials a Catalunya (tram. 300-00225/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar una Agenda Rural de Catalunya com a eina de governança participa-

tiva i planificació estratègica que permeti potenciar les oportunitats del món rural i 
afrontar els reptes que plantegen tant les creixents desigualtats territorials que afec-
ten a les àrees rurals com les dinàmiques de despoblament. Aquesta Agenda Rural 
avançarà amb coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i 
es coordinarà amb la ja existent Agenda Urbana de Catalunya.

2. Desplegar durant el 2020 la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) 
a totes les capitals de comarca i iniciar el desplegament a municipis amb nuclis de 
més de 50 habitants.

3. Garantir, des del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equitativa 
dels serveis i les rutes assistencials de tots els territoris, sigui quin sigui el gestor, 
amb protocols i guies clíniques unificades, amb l’objectiu d’eliminar les enormes 
diferències que existeixen entre territoris pel que fa als temps d’espera per a proves, 
visites d’especialista o intervencions.

4. Reclamar al Govern de l’Estat l’aplicació de la Disposició adicional tercera de 
l’Estatut en matèria d’infraestructures, així com el compliment dels compromisos 
de finançament del Pla Rodalies, tot prioritzant aquelles infraestructures que perme-
tin reduir els dèficits de mobilitat del món rural.

5. Implementar un pla de d’inversions i de manteniment per tal de garantir que 
tots els nuclis de població de més de 25 habitants disposin d’un accés rodat de qua-
litat, per mitjà de vies asfaltades, segures i amb un manteniment adequat.

6. Crear un sistema d’ajuts públics per a tots i totes les estudiants que hagin de 
residir fora del seu domicili per motiu dels estudis que cursen. Aquest sistema hau-
ria de superar l’actual sistema de beques per convertir-se en un sistema universal, 
progressiu segons nivell de renda i que, vinculat als resultats acadèmics, compensi, 
si més no en part, les despeses de transport i allotjament dels i les estudiants durant 
el curs acadèmic.

7. Planificar el creixement de les energies renovables amb criteris de justícia ter-
ritorial, apostant per un model democratitzador, de generació distribuïda i evitant la 
massificació d’aerogeneradors i de centrals fotovoltaiques en determinades comar-
ques, respectant el paisatge, el patrimoni natural i cultural i la salut de la població.

8. En el marc de la creació de l’Agència de la Natura, dotar de recursos suficients 
el conjunt dels espais dels Sistema d’Espais Naturals Protegits del país, creant pro-
gressivament òrgans de gestió per a tots aquells espais que encara no en tenen.

9. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per tal de 
consensuar mesures urgents adreçades a frenar la degradació ecològica del Delta i 
assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l’Ebre.
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10. Aprovar un Pla Estratègic per fer front a la crisi de preus de la fruita dolça a 
Catalunya i assegurar un futur viable per al sector.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència 
climàtica
302-00193/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 57939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, 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 l’emergència climàtica 
(tram. 300-00228/12).

Moció
El passat 17 de gener es va aplegar la 1ª Cimera d’Acció Climàtica. Era la culmi-

nació d’un procés en el que l’equip de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat van 
fer reunions de treball amb múltiples actors. A la Cimera també es van fer públics 
un seguit de compromisos generals i sectorials.

Catalunya, va anunciar l’any 2007 i aprovar el 2009, i que proposava per l’any 
2020: una reducció del 20% de les emissions de GEH (respecte nivells de 1990), que 
l’energia final procedent de renovables assolis la fita del 20% i que hi hagués una 
millora de l’eficiència energètica del 20%. Segons les dades de l’any 2017, les darre-
res disponibles, a Catalunya han augmentat les emissions un 16,5 %, tenim només 
un 8,5% d’energia final amb renovables i s’ha millorat l’eficiència en un 13%.

El 2018 la UE va revisar a l’alça els objectius. El nou paquet d’energia clima, 
proposa per l’any 2030: al menys un 40% reducció de les emissions de GEH (res-
pecte nivells de 1990), al menys un 32% de l’energia final procedent de renovables 
i al menys un 32,5% de millora de l’eficiència. En aquest marc, d’acord amb el Re-
glament de la UE 2018/1999, d’11 de desembre de 2018, sobre la governança de la 
Unió de la Energia i de l’Acció pel Clima (DOUE núm. L-238, de 21/12/2018), tots 
els estats membres de l’UE estan obligats a presentar Plans Nacionals d’Energia i 
Clima pel període 2021-2030.

Catalunya, en no ser encara un Estat, no està obligada formalment a presentar 
aquest Pla Nacional de Energia y Clima, però per coherència amb l’ambició com a 
país i per responsabilitat, Catalunya ha de considerar-se interpel·lada a adoptar un 
Pla per Catalunya. Només amb un Pla d’Energia i Clima, Catalunya podrà consi-
derar-se part del New Green Deal europeu i dels recursos econòmics que la UE ha 
anunciat dedicarà.

El repte de l’escalfament global de l’atmosfera és ocasionat per l’addicció a la 
crema de combustibles fòssils per disposar d’energia i en el que la societat indus-
trialista-consumista està enganxada, es un repte que interpel·la a tota la societat, 
de forma individual i col·lectivament. Requereix passar a l’acció i aquesta ha de ser 
col·lectiva. Això vol dir compartir coneixement i actuar amb mesures concretes, tot 
fent avaluació i seguiment.

El recent Informe sobre la disparitat de les emissions del Programa per al Medi 
Ambient de les Nacions Unides, ens recorda que «les emissions han de disminuir 
d’aquí al 2030 gairebé un 3% anual per complir l’objectiu dels 2 °C i al voltant de el 
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7% anual per al de 1,5 °C». Un repte colossal, però assolible, si hi ha voluntat polí-
tica i es crea la necessària complicitat ciutadana.

La 1ª Cimera d’Acció Climàtica ha estat un pas, però molts passos l’hauran de 
seguir per assolir els objectius d’una reducció dràstica d’emissions amb la urgència 
que és necessària.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantenir i, incrementar si s’escau el grau d’ambició, tot creant les condicions 

que permetin actuar urgentment per reduir de forma ràpida i dràstica les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle.

2. Crear les condicions per a l’acció col·lectiva necessària que faci que la societat 
catalana pugui assolir l’objectiu de ser neutre en carboni, d’acord amb els principis 
de la UE.

3. Aprovar un nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, elaborat i compartit amb 
tota la societat, que a més de determinar què s’ha de fer i qui ho ha de fer, digui com 
s’ha de fer i quan, establint fites temporals i avaluacions de compliment.

4. Incorporar en l’acció climàtica que impulsa el Govern la ciutadania organitza-
da, sobretot aquella part que ja fa temps que està activa i lluita contra el canvi cli-
màtic de manera que comparteixi les seves experiències en la tasca per fer front a 
l’emergència climàtica

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial
300-00232/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 57810 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.02.2020

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 la cohesió territorial, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 11,12 i 13 de febrer 
de 2020, amb el text següent: 

– Sobre la cohesió territorial.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units


