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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 226/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de l’acció 
de govern
302-00272/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 16.12.2020, DSPC-P 126

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el balanç de l’acció de govern (tram. 302-00272/12), presentada pel 
diputat Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
(reg. 88665).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, davant el finiment de la dotzena legislatura: 
a) Constata que el Govern clou la legislatura amb un elevat grau d’incompliment 

del seu Pla de govern i del seu Pla normatiu, i amb un baix índex d’iniciativa legis-
lativa.

b) Constata que el Govern no ha estat capaç, en diversos casos, d’exercir la ini-
ciativa legislativa necessària ni de desplegar reglamentàriament les lleis que ho ne-
cessitaven per a una correcta aplicació.

c) Constata que el Govern clou la legislatura amb un elevat grau d’incompliment 
de les resolucions i les mocions aprovades pel Parlament.

d) Constata que el Govern ha menystingut el diàleg i la interlocució amb les for-
ces parlamentàries i els agents socials, i ha estat mancat d’iniciativa en les ofertes 
d’acords i pactes en assumptes d’interès general que li han estat formulades per di-
ferents formacions del Parlament.

e) Constata l’erosió i la degradació de les institucions de la Generalitat, menystin-
gudes i alhora patrimonialitzades per les formacions polítiques que les encapçalen.

f) Constata que el Govern està paralitzat, esgotat i dividit, i més centrat en les 
seves baralles electorals i partidistes que en l’objectiu de donar una resposta planifi-
cada a la crisi sanitària i econòmica.

g) Constata que la política econòmica del Govern ha estat erràtica, més centrada 
en la contenció del dèficit que en l’objectiu de posar en marxa ajudes reals als sec-
tors més afectats per les restriccions i per la crisi econòmica.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió



BOPC 768
22 de desembre de 2020

1.15. Mocions 4

Moció 227/XII del Parlament de Catalunya, sobre el balanç de dos 
anys i mig d’inacció del Govern
302-00276/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 16.12.2020, DSPC-P 126

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció del Govern (tram. 302-
00276/12), presentada per la diputada Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 88508) i pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya (reg. 88684).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya considera imprescindible disposar d’un govern que: 
a) Prioritzi la lluita contra la pandèmia de Covid-19 i contra la crisi econòmica 

i social que genera.
b) Es comprometi a fer que durant la pandèmia les mesures restrictives o limi-

tadores del dret al treball o del dret a dur a terme una activitat econòmica es basin 
en recomanacions o avaluacions estrictament tècniques i científiques, siguin cohe-
rents, raonables i proporcionades, s’adoptin havent consultat prèviament els sectors 
o ciutadans més afectats i, en tot cas, comportin ajuts, plans d’acompanyament i el 
màxim consens possible.

c) Presenti els pressupostos amb temps suficient cada any i amb un contingut 
adequat per a atendre les necessitats reals de tots els catalans.

d) Compleixi d’una manera efectiva l’objectiu de posar fi a la pobresa, cada ve-
gada més creixent, especialment a la infantil.

e) Inverteixi la tendència al creixement desbocat des del final del 2017 d’acomi-
adaments i concursos de creditors, molt superior al d’altres comunitats autònomes.

f) Posi solució immediatament a la bretxa digital que s’ha demostrat que hi ha a 
Catalunya, que impedeix o dificulta extremadament als ciutadans l’exercici de drets, 
l’accés als serveis públics o l’educació en línia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar fi al desgovern a base de decrets que ha imperat aquesta legislatura, en 

què ha promulgat més de setanta decrets llei i ni tan sols ha estat capaç d’aprovar 
com a lleis ni una desena de projectes de llei.

b) Garantir que Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio siguin uns mitjans pú-
blics que respectin la neutralitat política, l’objectivitat informativa i la garantia del 
pluralisme polític i ideològic.

c) Garantir unes condicions laborals dignes als servidors públics i posar fi al 
maltractament institucional que comporten les taxes d’interinatge intolerables en 
àmbits com l’educació, l’atenció sanitària o l’Administració de justícia.

d) Posar solució a l’abandonament institucional de l’atenció sanitària, especial-
ment de l’atenció primària.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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Moció 228/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi industrial
302-00273/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la crisi industrial (tram. 302-00273/12), presentada pel diputat Pol 
Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 88664), pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
88693) i pel Grup Parlamentari Republicà (reg. 88695).

Finalment, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2020, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la manca de voluntat i d’acció política del 

Govern per a evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball, i tam-
bé la manca de recursos destinats a les polítiques industrials que, en els darrers deu 
anys, s’han reduït en un 30%.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les reivindicacions i a la de-
fensa dels llocs de treball que fan els treballadors de les empreses que actualment es 
troben en situació de crisi o de tancament.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de recuperar, per mitjà del 
diàleg social, els drets laborals perduts amb la reforma laboral del 2012, per a mi-
llorar la protecció dels treballadors i recuperar el paper dels convenis col·lectius.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Destinar en els pròxims quatre anys 1.000 milions d’euros a polítiques indus-

trials que permetin de fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnolo-
gia i el coneixement, en sectors estratègics com l’automoció i la seva transformació 
digital, la intel·ligència artificial, les empreses biotecnològiques o la indústria 4.0.

b) Destinar 25 milions d’euros a les tasques de formació i millora de l’ocupabili-
tat dels treballadors per a fer front als possibles ajustos de plantilla.

c) Incrementar els processos d’acreditació professional dels treballadors a l’efecte 
que puguin consolidar llur experiència com una formació acreditada.

d) Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per-
què, en el cas que es dugui a terme el tancament anunciat per algunes empreses, es 
cerquin socis industrials que puguin mantenir l’activitat industrial i el major nombre 
possible de llocs de treball.

e) Dissenyar un pla sobre habilitats digitals que permeti recol·locar treballadors 
en sectors estratègics demandants d’ocupació.

f) Desenvolupar plans de xoc i estratègies globals que atenguin especificitats ter-
ritorials per a fer front a la difícil situació que viuen algunes zones, com el Penedès, 
l’Anoia o l’Ebre, a causa del tancament d’empreses i posar tots els recursos necessa-
ris per a capgirar les dades econòmiques de comarques molt perjudicades per l’atur 
i la manca d’horitzó industrial.

g). Impulsar el Pla director urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena 
per a recuperar el teixit productiu del territori i poder atraure inversions en econo-
mia digital que generin ocupació.

h) Posar en marxa el Centre de Formació Professional de l’Automoció, amb un 
cost de 18 milions d’euros, aturat des de fa anys per discrepàncies internes en el Go-
vern, per a poder reciclar i formar els treballadors del sector de l’automoció i millo-
rar-ne les capacitats i les possibilitats de reinserció.



BOPC 768
22 de desembre de 2020

1.15. Mocions 6

i) Dotar el sector industrial dels recursos necessaris per a posar en marxa un ve-
ritable pla de transició ecològica justa en un context d’emergència climàtica.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 229/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’equitat territorial 
en les àrees rurals i urbanes
302-00274/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes (tram. 302-00274/12), 
presentada pel diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 88502) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari Republicà (reg. 88690).

Finalment, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2020, d’acord amb el que 
estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya lamenta la manca d’un projecte integral de país per 

part del Govern que, amb accions i finançament concrets, permeti contrarestar la 
despoblació, l’empobriment i l’envelliment que pateixen moltes comarques rurals.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’aprovar una llei d’equitat 
territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees rurals tenint en compte 
les recomanacions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural. 
Per mitjà d’aquesta llei s’ha de desplegar el dret a l’equitat territorial, promoure el 
desenvolupament territorial sostenible de les àrees rurals i crear un fons per a la in-
tervenció integral en les àrees rurals més vulnerables.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Coordinar i dotar de recursos suficients els diferents instruments de la Genera-

litat per a fer front a les desigualtat territorials, amb l’objectiu últim de reconfigurar 
i reconnectar les relacions camp-ciutat.

b) Reconèixer els serveis ecosistèmics, ambientals i paisatgístics que desenvolu-
pen les àrees rurals per al conjunt de Catalunya i desplegar un nou mecanisme de 
finançament que permeti una redistribució justa de recursos per mitjà de les políti-
ques d’equitat territorial.

c) Impulsar una nova llei de millorament urbà, social i ambiental de barris i vi-
les, per mitjà de la qual es creï un fons de recuperació amb l’objectiu de millorar les 
condicions de vida i impulsar la transició ecològica als barris i les viles en situació 
de vulnerabilitat.

d) Desplegar una estratègia de consolidació de les ciutats mitjanes i les capitals 
de comarca com a nodes d’un model territorial policèntric, d’acord amb les deter-
minacions dels plans territorials parcials aprovats, amb un urbanisme sostenible i 
feminista, una bona dotació de serveis (salut, educació, cultura, entre altres) i amb 
polítiques d’accés a l’habitatge, de dinamització econòmica i de creació d’ocupació. 
Desplegar, així mateix, una estratègia per a la fixació de població als micropobles i 
petits municipis, amb l’adaptació de la normativa i la dotació de recursos a la realitat 
particular d’aquestes poblacions.
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e) Promoure el teletreball al món rural, per a la qual cosa cal estendre la fibra òp-
tica i garantir una cobertura adequada de telefonia mòbil a tots els municipis abans 
del 2023. En aquest sentit, cal donar facilitats a empreses, autònoms i emprenedors, 
i impulsar mesures que afavoreixin la rehabilitació, el lloguer i la compra d’habitat-
ges existents.

f) Impulsar una estratègia d’equitat territorial que tingui, entre altres, l’objectiu 
de recollir les actuacions dirigides a erradicar les desigualtats territorials que afec-
ten les àrees rurals i despoblades de Catalunya. Aquesta estratègia ha de tenir, entre 
altres, les prioritats territorials següents: 

1r. Incorporar al Pla territorial sectorial d’habitatge accions específiques per a 
l’Alt Pirineu i Aran orientades a frenar les dinàmiques de gentrificació actuals, amb 
el desenvolupament d’un parc d’habitatge social suficient i l’impuls de mesures adre-
çades a contenir el preu dels lloguers.

2n. Projectar les Terres de Lleida com a referent de sobirania alimentària i fer 
d’aquest territori el node central i promotor de les polítiques de foment i defensa 
d’un sector primari professional, sostenible i de proximitat.

3r. Impulsar un nou model de desenvolupament territorial, basat en la concer-
tació territorial, que possibiliti la generació de llocs de treball i oportunitats a la 
Catalunya central, amb la reducció dels impactes ambientals i la diversificació de 
l’economia cap a sectors com el turisme, la cura de les persones, l’agricultura eco-
lògica, la gestió forestal o les energies renovables; l’impuls, al mateix temps, de la 
reactivació industrial, i el suport a sectors com el de la mineria.

4t. Desplegar progressivament els serveis territorials i la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat al Penedès i continuar amb la tramitació del Pla terri-
torial parcial perquè pugui ésser aprovat durant el 2021.

5è. Emmarcar i relacionar amb els treballs i les conclusions de l’Agenda Rural de 
Catalunya l’impuls i el desenvolupament de polítiques públiques, projectes o actua-
cions l’objectiu dels quals sigui la garantia de l’equitat i la cohesió territorial per al 
millorament de la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals.

6è. Garantir la seguretat de les indústries petroquímiques al Camp de Tarrago-
na, a la vegada que s’avança cap a un nou model de desenvolupament territorial amb 
criteris de sostenibilitat.

g) Desplegar una política de mobilitat sostenible ambiciosa i adreçada a garantir 
la connectivitat de les àrees rurals, amb les prioritats següents, entre altres: 

1r. Consensuar amb el conjunt de les administracions, a partir de la Taula de la 
Mobilitat de la Catalunya Central, en procés de constitució, les propostes de millo-
ra de la xarxa i del servei. En aquest sentit, cal prioritzar les accions destinades a la 
intermodalitat, l’augment de freqüències del transport ferroviari, la connexió cor-
recta amb transport públic per carretera i l’estudi dels projectes de tren tramvia i de 
connexió del ferrocarril amb el corredor mediterrani. Així mateix, cal negociar amb 
l’Estat les inversions necessàries per a la millora dels serveis de la línia R4 i per al 
desdoblament de la línia R3 fins a Vic, amb la incorporació del tram Centelles-Vic 
en el quinquenni 2021-2025.

2n. Redactar, de manera consensuada amb les administracions territorials, un 
pla de millorament dels serveis de transport a les comarques de Girona. Cal, alho-
ra, invertir en la mobilitat ferroviària de proximitat i estudiar la connexió de po-
blacions amb la doble anella de tren tramvia amb ròtula a Girona i el tren tramvia 
Figueres-Roses.

3r. Fomentar el transport públic a l’Alt Pirineu i Aran i invertir en el manteni-
ment de les carreteres existents, amb el garantiment de l’accés rodat per vies segures 
i de qualitat a tots els nuclis de població.

4t. Desenvolupar la xarxa d’intermodalitat al voltant de l’estació de Lleida-Pi-
rineus.
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5è. Agilitar els treballs per a la posada en marxa del tren tramvia del Camp de 
Tarragona i evitar que el transport de mercaderies perilloses continuï passant a prop 
dels nuclis de població.

h) Presentar una proposta perquè per al curs escolar 2021-2022 s’hagin recuperat 
els ajuts al transport escolar als municipis amb pobles agregats sense escola.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 230/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
l’economia
302-00277/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 68, 18.12.2020, DSPC-P 128

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’impuls de l’economia (tram. 302-00277/12), presentada pel diputat 
Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 88501) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 88694).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, davant la crisi sanitària generada per la pandèmia 

de Covid-19, que alhora comporta una crisi econòmica i social, insta el Govern a: 
a) Millorar el programa per a pal·liar els efectes que les restriccions han tingut 

sobre les activitats i els sectors econòmics, adoptant almenys les mesures següents: 
1a. Intensificar les línies d’ajuts i subvencions per als sectors afectats per les 

restriccions sanitàries i garantir-ne la suficiència per a l’objectiu a què es destinen: 
evitar el tancament d’empreses i activitats econòmiques, el deteriorament del teixit 
productiu i la pèrdua de llocs de treball.

2a. Establir, sempre que sigui possible, criteris homogenis per a tots els departa-
ments pel que fa a les convocatòries d’ajuts i subvencions, a fi de garantir la propor-
cionalitat dels ajuts per a cada un dels sectors tenint en compte llurs especificitats.

3a. Garantir que els processos per a atorgar els ajuts disposin de les eines neces-
sàries, dimensionades adequadament i inclosa la dotació de recursos humans que 
calgui per a assegurar la igualtat de tots els destinataris davant de qualsevol convo-
catòria.

4a. Agilitar la publicació de les bases i la convocatòria dels ajuts per a fer-los més 
efectius i reduir el temps perquè els beneficiaris els puguin sol·licitar.

5a. Consultar abans de la convocatòria les característiques dels ajuts i les subven-
cions amb les entitats més representatives de cada un dels sectors destinataris, a fi 
de garantir-ne l’adequació a llur finalitat.

6a. Rebre pels canals adequats els sectors que demanen de reunir-s’hi per a ex-
posar-li les peculiaritats de llurs activitats econòmiques a fi que les prengui en con-
sideració a l’hora d’adoptar les mesures corresponents.

7a. Atendre els compromisos adquirits davant els agents econòmics i socials en 
el marc del diàleg social a l’hora d’abordar les mesures per a compensar els sectors 
afectats per les restriccions.
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8a. Aprovar, encara que tan sols sigui transitòriament mentre duri la crisi sani-
tària, mesures per a alleugerir la càrrega fiscal dels treballadors per compte aliè, els 
autònoms, les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

9a. Demanar al Govern d’Espanya que doti de recursos extraordinaris les comu-
nitats autònomes perquè puguin respondre a la incidència i a les restriccions espe-
cífiques que la pandèmia comporta en cadascuna i puguin destinar aquests recursos 
als sectors afectats.

10a. Demanar al Govern d’Espanya que adopti mesures fiscals i de cotitzacions 
socials per a alleugerir la càrrega que suporten les empreses afectades per les res-
triccions de llur activitat a causa de la crisi sanitària.

11a. Demanar al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats que respectin l’autonomia financera i la capacitat normativa en matèria 
tributària que la Constitució espanyola i les lleis reconeixen a les comunitats autò-
nomes.

b) Impulsar durant l’etapa posterior a la pandèmia l’economia i l’activitat dels 
sectors productius i econòmics amb les mesures següents: 

1a. Prestar especial atenció als sectors de la indústria i el turisme, en tant que llur 
contribució a l’economia catalana, tant pel que fa al creixement com a la generació 
de llocs de treball, és determinant i tots dos sectors han estat afectats per les mesu-
res adoptades per a contenir la Covid-19.

2a. Renovar el Pacte nacional per a la indústria perquè consideri la situació ge-
nerada per la crisi sanitària i les noves necessitats que comporta.

3a. Impulsar el programa de suport al sector de l’automoció per a afavorir la 
transició del sector i generar-hi noves oportunitats de creixement i de creació de 
llocs de treball.

4a. Impulsar un pla de xoc per a reactivar el sector turístic, que haurà de recupe-
rar la confiança dels mercats internacionals.

5a. Plantejar, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, reformes fiscals 
que millorin la competitivitat de les empreses i combatin determinades externalitats 
negatives.

6a. Aprofitar els recursos que aportarà el Fons Pròxima Generació de la Unió 
Europea per a enfortir projectes de reactivació econòmica, prestant especial atenció 
a les petites i mitjanes empreses.

7a. Acompanyar les empreses en el procés de canalitzar fons europeus per a mi-
llorar la transformació de l’economia i crear les bases d’un creixement sostenible i 
inclusiu.

c) Crear un pla de contingència amb l’objectiu fonamental d’oferir ajuts, de com 
a mínim: 

1r. Dos mil euros per als autònoms i les microempreses que han reduït llur acti-
vitat més del 50% sense arribar a interrompre-la.

2n. Mil dos-cents euros per als autònoms i les microempreses que han interrom-
put llur activitat perquè els destinin a pagar llurs obligacions contractuals, com el 
pagament dels lloguers.

3r. Quatre mil euros per a tots els autònoms i totes les microempreses que han 
hagut de suspendre llur activitat per les restriccions derivades de la gestió de la Co-
vid-19.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 68, tinguda el 18.12.2020, DSPC-P 128.
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