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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (tram. 202-00055/12) s’ha reunit el dia 
14 de juny de 2019 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del 
Parlament, ha nomenat relator el diputat Ferran Roquer i Padrosa.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Marina Bravo Sobrino, GP Cs; Ferran Roquer i Padrosa, GP JxCat; Marc San-

glas i Alcantarilla, GP ERC; Jordi Terrades i Santacreu, GP PSC-Units; David Cid 
Colomer, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra,  
SP PPC, diputats

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00116/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 universitats (tram. 300-00140/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats 

públiques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la quali-
tat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i 
permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de 
personal d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la xi-
fra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010 
(900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

Aquest pla de finançament ha de determinar, uns objectius estratègics i uns cri-
teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de 
garantir poder disposar d’uns recursos basals que permetin una docència i una re-
cerca de qualitat a totes les universitats, i facilitin veritablement la capacitat de com-
petir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, 
a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada uni-
versitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.



BOPC 363
19 de juny de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 21 

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins a assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i 
compensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la 
transferència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corres-
ponents, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les trans-
ferències, a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de 
taxes ha de continuar fins a arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau 
i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.

3. Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les infra-
estructures i equipaments universitaris pel període 2020-2022, valorat en una inver-
sió mínima de 100 MEUR anuals, que permeti millorar la preocupant situació ac-
tual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola 
inclusiva
302-00117/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 40677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 300-00141/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern no hagi desplegat el Decret 

150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu i exigeix el seu desplegament urgent abans de l’inici de curs 
2019-2020.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2.1. Revisar la normativa relativa al model d’escola inclusiva abans de l’inici del 

curs 2020-2021, per tal de garantir un sistema educatiu inclusiu en la seva globali-
tat que: 

a. reconegui l’etapa educativa 0-3 anys, imprescindible per un sistema educatiu 
veritablement inclusiu, i fonamental per la correcta detecció precoç de NEE i que 
permeti iniciar abans els tractaments, la coordinació dels professionals (educatius, 
psicopedagògics, pediàtrics, psiquiàtrics, etc.) i la destinació de recursos necessaris 
a l’alumnat al centre educatiu.

b. contempli la necessitat de garantir un temps educatiu inclusiu, lectiu i no lec-
tiu, dins i fora dels centres educatius, incloent l’espai de migdia i el servei de men-
jador, els serveis d’acollida, les sortides, les colònies i les activitats extraescolars, 
i la dotació del personal de suport necessari per atendre adequadament l’alumnat 
amb NEE.

c. reconegui els infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins 
als estudis post obligatoris, tasca que no correspon ni als docents ni a les famílies, 
afegint les necessitats sanitàries com a criteri per contemplar aquests infants com 
alumnes amb NEE.
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2.2. Assegurar en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per do-
nar compliment a un model global d’escola inclusiva i garantir un reforçament dels 
recursos educatius especialitzats (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, 
psicopedagogs/gues, etc.), reduir-ne les ràtios, proporcionar una oferta pública i gra-
tuïta de formació especialitzada als docents, millorar els equipaments en aules de 
suport, publicar i donar a conèixer els protocols de malalties i trastorns existents di-
versos als centres educatius i posar a disposició un mapa de recursos de la inclusió 
al conjunt del territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les universitats públiques
302-00118/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 40820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (tram. 300-
00142/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats pú-

bliques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat uni-
versitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i permetre 
disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de personal 
d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la xifra de finan-
çament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010 (900 MEUR) 
per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

Aquest pla de finançament ha de determinar, uns objectius estratègics i uns cri-
teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha de 
garantir poder disposar d’uns recursos basals que permetin una docència i una re-
cerca de qualitat a totes les universitats, i facilitin veritablement la capacitat de com-
petir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha d’incorporar, 
a més, un finançament amb relació als objectius estratègics específics de cada uni-
versitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de retiment de comptes a la societat.

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i com-
pensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transfe-
rència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, 
equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les transferències, 
a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de taxes ha de 
continuar fins arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster 
similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.

3. Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les infra-
estructures i equipaments universitaris pel període 2020-2022, valorat en una inver-
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sió mínima de 100 MEUR anuals, que permeti millorar la preocupant situació ac-
tual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió universitària.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions 
del dictamen de l’ONU sobre els presos polítics catalans
302-00119/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 40821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 conclusions del dictamen de 
l’ONU sobre els presos polítics catalans (tram. 300-00146/12).

Moció
El Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària és l’òrgan del Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides encarregat d’investigar els casos de privació de llibertat 
imposada arbitràriament o inconsistent amb les normes pertinents establertes en la 
Declaració Universal dels Drets Humans i altres lleis internacionals en matèria de 
drets humans.

L’Opinió No. 6/2019, referent a l’estat espanyol, considera que les accions dels 
Srs. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras no van ser violentes, no van ini-
ciar la violència i ni han tingut com a resultat fets o actes violents. De fet, considera 
que les seves conductes es limiten a l’exercici pacífic dels drets a la llibertat d’opi-
nió, expressió, associació, reunió i participació.

Per aquesta manca de violència i l’absència d’informació convincent sobre fets 
punibles atribuïbles als acusats, el Grup està convençut que les acusacions penals 
volen coaccionar als acusats per les seves opinions polítiques i inhibir-los de con-
tinuar amb el projecte polític independentista. Com la detenció és la conseqüència 
de l’exercici de drets fonamentals, la detenció és arbitrària. A més, conclou que no 
hi ha les bases legítimes necessàries i proporcionals per restringir aquests drets a 
través de la privació de llibertat, considerant la presó preventiva contrària al Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics.

El dictamen denuncia vulneracions del procés judicial contra els acusats i afir-
ma que la privació de llibertat es va dur a terme en detriment de les necessàries 
garanties fonamentals i d’un judici just. Afirma que s’ha violat la presumpció d’in-
nocència amb pronunciaments d’alts funcionaris de l’Estat que han mostrat una res-
ponsabilitat penal anticipada dels detinguts. Així mateix, estima que hi ha elements 
que permeten deduir que els jutges han tingut idees preestablertes sobre l’objecte de 
judici, fet que viola el dret a tenir un jutge imparcial. A més, posa en dubte la com-
petència dels tribunals que han portat la causa i conclou que s’ha donat una vulne-
ració del dret a ser jutjat pel jutge competent. Afegeix també que els acusats no van 
disposar del temps suficient per preparar la seva defensa. El grup denuncia vulne-
racions a la presumpció d’innocència, al dret ser jutjat per un tribunal competent i 
imparcial i a una defensa adient.

El Grup de Treball indica també que les detencions es van efectuar a partir d’ac-
cions concertades de l’aparell nacional de justícia, contra dirigents del moviment in-
dependentista català, amb el suport polític d’alts funcionaris del Govern Espanyol. 
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La detenció es va dur a terme en detriment del principi d’igualtat dels éssers humans 
per haver estat motivada per la seva opinió política.

El dictamen d’aquest grup recull el fet que el Relator Especial de les Nacions 
Unides sobre el dret a la llibertat d’opinió i expressió ha expressat la seva preocu-
pació pel fet que les detencions estiguin directament relacionades amb les crides a 
la mobilització i participació ciutadana realitzades en l’àmbit del referèndum. El 
Relator Especial ha mostrat també la seva inquietud perquè la imputació del delicte 
de rebel·lió pugui ser desproporcionada i per tant, incompatible amb les obligacions 
d’Espanya en el marc de les normes internacionals de drets humans.

En aquest dictamen el grup de treball sobre detencions arbitràries demana al go-
vern espanyol que adopti les mesures necessàries per posar remei a la situació de 
Cuixart, Sànchez i Junqueras sense dilació i posar-la en conformitat amb les nor-
mes internacionals. Proposa la posada immediata en llibertat i concedir-los una in-
demnització i altres tipus de reparació. Insta al govern espanyol a dur a terme una 
investigació exhaustiva i independent de les circumstàncies que han portat a aques-
ta situació i a adoptar les mesures pertinents contra els responsables de la violació 
d’aquests drets. També demana que el govern espanyol difongui aquest dictamen per 
tots els mitjans i el més àmpliament possible. El Grup remet aquest cas al Relator 
Especial de les Nacions Unides sobre el dret a la llibertat de reunió i associació, així 
com el Relator Especial de les Nacions Unides sobre el dret a la llibertat d’opinió i 
d’expressió. Sol·licita al govern espanyol que proporcioni informació dels avanços 
en un termini de sis mesos.

La reacció del Govern espanyol, ha estat intentar desprestigiar aquest mecanisme 
de drets humans de les Nacions Unides. Així, ha enviat una queixa formal qüestio-
nant el contingut i la validesa d’aquesta resolució i posant en dubte la imparcialitat 
dels membres del Grup de Treball de Detencions Arbitràries. Els membres del grup 
són experts independents nomenats pel Consell de Drets Humans a través d’un rigo-
rós procediment de selecció per garantir la imparcialitat, independència i expertesa.

No obstant, l’Estat espanyol és signant del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, així com d’altres normes internacionals en matèria de drets humans i, per 
tant, l’incompliment dels dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrà-
ria de Nacions Unides constitueix també una constant vulneració de les obligacions 
que té l’Estat espanyol en matèria de drets humans. En aquest mateix sentit, el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans ha confirmat la validesa de les opinions d’aquest 
Grup de Treball quan dictamina sobre la vulneració de drets humans en casos de 
detencions arbitràries.

Cal recordar que l’any 2017, segons el darrer informe del grup de treball, 31 per-
sones van ser posades en llibertat com a conseqüència dels dictàmens del Grup de 
Treball on es denunciaven detencions arbitràries. Països com els EUA, Israel, Tur-
quia o Cuba han posat en llibertat presos després de conèixer els dictàmens del grup 
de treball.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el Govern de l’Estat espanyol ha de complir amb les seves obli-

gacions internacionals en matèria de drets humans enlloc de posar en dubte el con-
tingut del dictamen i l’honorabilitat dels integrants del Grup de Treball.

 2. Denuncia la vulneració dels drets polítics d’Oriol Junqueras, i conseqüent-
ment de tots els i les seves votants, provocada per la decisió de la Sala del Penal del 
Tribunal Suprem d’impedir que completi els tràmits per esdevenir Eurodiputat. Una 
decisió, sense cap base legal en el marc d’una presó provisional considerada arbitra-
ria pel dictamen del grup de treball de les Nacions Unides.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
3. Difondre el dictamen i fer les gestions necessàries per tal que el Govern de 

l’Estat espanyol, en compliment amb el que estableix l’informe, el divulgui per tots 
els mitjans disponibles i de la forma més àmplia possible.
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 4. Fer les gestions necessàries per tal que el Govern de l’Estat espanyol compleixi 
amb els dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions 
Unides, d’acord amb els tractats internacionals en matèria de drets humans que l’Es-
tat espanyol ha signat i ratificat.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític
302-00120/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Ignacio Martín Blanco, 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 seu rumb polític (tram. 300-00148/12).

Moción
1. El Parlament de Cataluña condena los intolerables e injustificados actos de 

violencia y odio contra ciudadanos, cargos electos y autoridades que grupos extre-
mistas protagonizaron durante la jornada de constitución del mandato en las corpo-
raciones locales el pasado 15 de junio.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
A. Asumir que, en democracia, las instituciones, como cualquier ciudadano, de-

ben respetar las leyes y las resoluciones judiciales, renunciando a incumplirlas.
B. Rectificar en su política de exclusión y discriminación de todos aquellos ciu-

dadanos que no comparten su ideología.
C. Abandonar su política de exclusión y discriminación sistemática del español, 

lengua oficial en toda España y común de todos los españoles.
D. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía que le 

permite ser Govern de la Generalitat y renunciar a reiterar, ratificar, aplicar y/o im-
plementar las DUI y/o las mal denominadas leyes de desconexión.

E. Respetar como cualquier ejecutivo autonómico que, de acuerdo con nuestro 
ordenamiento constitucional, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo 
español, y no en una fracción de éste.

F. Asumir que los edificios y espacios públicos a cuyo mantenimiento contri-
buimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos deban respetar la más estricta 
neutralidad política.

G. Cesar en la aplicación de injustificados tratos de favor a internos de centros 
penitenciarios y no volver a concederlos por razón de su proximidad o pertenencia 
a las cúpulas de los partidos políticos en el gobierno.

H. Dejar de utilizar los términos exiliados para referirse a ciudadanos que se 
fugaron para evitar responder ante la Justicia, y presos políticos a las personas que 
han sido enjuiciadas por la indiciaria comisión de graves delitos contra el orden 
constitucional ya que faltan al respeto a todas aquellas personas que a lo largo de la 
historia lucharon por la democracia y la libertad, incluso a costa de su propia liber-
tad y de su vida.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Ignacio Martín Blanco, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els 
cossos de seguretat
302-00121/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari 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 forces i els cossos de seguretat (tram. 300-00147/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Establir per Decret llei, consensuat amb la resta de grups parlamentaris, les 

condicions objectives que ha de reunir el membre de l’Escala Superior del Cos de 
Mossos d’Esquadra de la categoria de comissari o major que hagi de fer-se càrrec 
de la Prefectura del Cos de Mossos d’Esquadra.

Els requisits han d’incloure mecanismes d’avaluació objectiva, com ara la for-
mació específica per a desenvolupar aquest càrrec, els destins de comandament  
desenvolupats i el temps mínims d’antiguitat en l’Escala Superior i en la categoria de  
Comissari, que hauran de permetre la formació d’una terna de la qual en surti desig-
nada, pel procediment de lliure designació, la persona que hagi d’ocupar la Prefec-
tura del Cos.

2) Vetllar per l’absoluta neutralitat política per part de tots els agents de la Poli-
cia de la Generalitat en l’exercici de llurs funcions i, molt especialment, en tota la 
cadena de comandament del Cos de Mossos d’Esquadra.

3) Instar la Divisió d’Afers Interns que iniciï d’ofici la corresponent informació 
reservada quan qualsevol agent del Cos de Mossos d’Esquadra, en el suposat exerci-
ci de la seva llibertat d’expressió, difongui per qualsevol mitjà o a través de les xar-
xes socials crides a la insurrecció, a les que alguns anomenen «aturades de país», a 
atacs a l’economia i qualsevol soflama en contra de la seguretat ciutadana i a favor 
d’un atac subversiu contra l’ordenament democràtic vigent.

4) Presentar en seu parlamentària un informe, adientment anonimitzat, sobre 
els expedients disciplinaris tramitats a funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
en els darrers cinc anys, en què constin les causes objectives que han donat lloc a 
la instrucció i les sancions disciplinàries imposades, si fos el cas. Aquest informe 
s’haurà de lliurar al Parlament en el termini màxim de seixanta dies per tal que si-
gui tramitat a través de la Mesa als portaveus dels grups i subgrups parlamentaris 
de la Comissió d’Interior.

5) Introduir els canvis pertinents a la normativa i als procediments relatius al rè-
gim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de: 

a) Assegurar que totes les actuacions dutes a terme en el període d’informació re-
servada dins la fase inicial de tota investigació s’incorporen a l’expedient sancionador 
incoat.

b) Garantir que en tota comunicació de la Divisió d’Afers Interns amb l’agent 
quedi constància expressa de qui n’és l’autor.

c) Adequar, millorar i facilitar un espai concret on s’asseguri en tot moment, en 
el període d’informació reservada dins la fase inicial de tota investigació, la presèn-
cia del lletrat que acompanya i assessora el funcionari investigat perquè el pugui 
assessorar convenientment sobre qualsevol aspecte relatiu a la seva situació i a la 
investigació que l’afecta.
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d) Assegurar que, en cas de denúncies anònimes presentades contra un agent que 
es demostri que són intencionadament doloses o manifestament falses, el fals de-
nunciant serà perseguit penalment.

e) Garantir que els agents investigats i/o expedientats sempre disposin d’una cò-
pia de totes i cadascuna de les seves declaracions davant de l’instructor de la inves-
tigació reservada o de l’expedient disciplinari.

6) Modificar l’apartat 2.a) de la Disposició addicional setena del Decret 20/2019, 
de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, de tal manera 
que l’acció de l’Àrea de Seguretat Institucional (ASI) quedi circumscrita a garantir 
la seguretat del president o presidenta de la Generalitat i a les persones que determi-
ni la persona titular de la Secretaria General de la Presidència, en coordinació amb 
el Director General de la Policia.

7) Presentar en seu parlamentària, en el termini de trenta dies des de l’aprovació 
d’aquesta Moció, un informe detallat sobre les infraestructures i els efectius humans 
i materials adscrits a l’ASI, que inclogui els criteris objectius que s’han fet servir en 
el procediment de selecció i adscripció dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
designats per a formar-ne part. Aquest informe serà tramitat a través de la Mesa als 
portaveus dels grups i subgrups parlamentaris de la Comissió d’Interior.

8) Transmetre a tots els responsables polítics i operatius del Cos de Mossos d’Es-
quadra, des del Director General de la Policia fins a tots i cadascun dels comanda-
ments de les àrees bàsiques policials, la instrucció que quan es faci qualsevol refe-
rència a la legitimitat de la Policia de la Generalitat sigui palès que prové del marc 
democràtic constitucional i estatutari, no pas de forma exclusiva de la dependència 
del Govern de la Generalitat, i que la lleialtat dels funcionaris policials, com la de la 
resta dels funcionaris de totes les institucions de la Generalitat, s’ha de manifestar 
amb el conjunt dels ciutadans de Catalunya i amb totes i cadascuna de les institu-
cions de l’Estat, d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables en cada cas.

9) Presentar en seu parlamentària, en el termini de seixanta dies des de l’apro-
vació d’aquesta Moció, un informe detallat sobre la distribució d’efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra, en què consti el repartiment dels nous efectius i la redistribució 
dels actuals per tal de millorar la disponibilitat d’efectius i assegurar que totes les 
regions policials disposen del mínim d’agents per a garantir la màxima igualtat en 
la prestació del servei essencial que és la seguretat, tant pel que fa a les necessitats 
efectives del conjunt dels ciutadans com a les condicions de prestació del servei per 
part dels funcionaris policials.

10) Establir amb caràcter d’urgència, en el termini màxim de 30 dies des de 
l’aprovació d’aquesta Moció, un sistema efectiu de distribució de torns de servei dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els canvis sobtats i les 
modificacions imprevistes i continuades que es produeixen en els torns i serveis, mi-
llorant així les condicions de prestació del servei i garantint la conciliació personal.

11) Establir amb caràcter d’urgència, sota la supervisió de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, un programa de formació contínua per a cadascuna de les 
àrees bàsiques policials de manera descentralitzada i en horari laboral (o amb com-
pensació de les hores que s’hi dediquin), que inclogui un reciclatge de la normativa 
aplicable a les unitats de seguretat ciutadana, tècniques de defensa i detenció, i tèc-
niques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme gihadista 
amb més detall i profunditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir una mi-
llor capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les característiques 
d’aquesta amenaça global.

12) Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats destinats a millorar les capacitats i els coneixements 
en les tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terrorisme 
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gihadista, per tal d’aconseguir una millor capacitat de resposta i més bon coneixe-
ment de l’abast i de les característiques d’aquesta amenaça global.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la 
inversió
302-00122/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 40824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019

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 indústria i la inversió (tram. 300-00145/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya: 
a) Expressa la satisfacció per la decisió del EuroHPC per la inversió de la Unió 

Europea al BSC-CNS en el nou superordinador Marenostrum 5, que ha de permetre 
mantenir aquesta infraestructura de recerca en el primer nivell mundial.

b) Constata que, tot i que el sector industrial català manté importants nivells 
d’activitat, de generació d’ocupació i es manté com el principal motor de creixement 
econòmic de Catalunya, apareixen alguns indicadors que posen en evidència un cert 
deteriorament del seu creixement, com ara la evolució de la inversió industrial, de 
l’índex de producció, de les exportacions, o de la ocupació industrial.

2. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Reforçar l’aposta pel sector industrial prioritzant, entre d’altres, l’adopció de 

les mesures contemplades en el Pacte per la Industria.
b) Donar compliment a la Moció 55/XII en relació a la necessitat d’aprovar els 

pressupostos, per tant de poder donar ple compliment als compromisos adoptats en 
el marc del Pacte per la Industria.

c) Impulsar la transformació digital del sector industrial, mitjançant programes 
que millorin la connectivitat dels polígons industrials i el desplegament de la tec-
nologia 5G.

d) Adoptar les mesures necessàries per la adequació dels programes de formació 
per tal de preparar els professionals en les necessitats de la industria 4.0.

e) Considerant la importància de l’automoció en el sector industrial, resulta ne-
cessari vetllar per una transició ordenada del sector cap a combustibles alternatius 
menys contaminants, que minimitzi l’impacte a la ocupació.

f) Reforçar, a través de l’Institut Català de Finances, les accions de finançament 
de innovacions de processos i productes a la industria.

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertitud i inseguretat 
jurídica.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat 

SP PPC


