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didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 33946) i pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 33985).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament d’Ense-

nyament, a: 
a) Fer el procés d’assignació de places als docents interins de tal manera que es-

tigui difinitivament tancat el 31 de juliol de cada any, perquè que els docents i els 
centres puguin programar adequadament l’inici del curs escolar.

b) Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls prefabricats –comuna-
ment coneguts com a barracons–, en què constin els centres concrets on n’hi ha, el 
nombre de barracons que hi ha a cada centre i la quantitat d’alumnes afectats. L’in-
forme corresponent al curs 2016-2017 ha d’ésser lliurat abans del 31 d’octubre de 
2016.

c) Fer efectiu en el termini de quatre anys un pla per a l’eliminació gradual dels 
barracons, que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució territorial, i que 
asseguri que en quatre anys els barracons quedaran eliminats i només es faran ser-
vir com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i durant un període 
de temps molt limitat, en cap cas superior a dos cursos acadèmics.

d) Redactar un informe anual detallat que especifiqui quines unitats estan per 
sobre de les ràtios d’alumnes per aula, i quins centres, quins cursos i quants alumnes 
hi estan afectats. L’informe corresponent al curs 2016-2017 ha d’ésser lliurat abans 
del 31 d’octubre de 2016.

e) Garantir que en un termini de dos anys les ràtios siguin les següents: a infan-
til de segon cicle i primària, 25 alumnes per aula com a màxim –preferentment, 22 
alumnes per aula–, i a secundària obligatòria, 30 alumnes per aula com a màxim 
–preferentment, 27 alumnes per aula.

f) Habilitar cada any una partida pressupostària oberta i ampliable per a assegu-
rar que les mesures a les quals fa referència aquesta moció es puguin aplicar.

g) Reforçar durant els propers anys el pla d’inversions en els centres i en els efec-
tius de suport al personal docent i no docent, especialment en els centres de màxima 
complexitat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Puja; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 57/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política energètica
302-00065/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica (tram. 302-00065/11), presentada pel diputat Jordi 
Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33732), pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 33924) i pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí (reg. 33993).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en un termini de tres 

mesos les bases del Pacte nacional per a la transició energètica, que ha de tenir pre-
sents els objectius següents: 

a) Desplegar programes d’estalvi i eficiència energètics en els àmbits residencial, 
industrial i de la mobilitat, i plantejar un millorament de l’eficiència de, com a mí-
nim, el 2% anual per tal d’assolir una disminució del 50% del consum final d’ener-
gia el 2050.

b) Assegurar el subministrament energètic i garantir-ne la qualitat i la fiabilitat, 
a preus assumibles.

c) Desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables amb el necessa-
ri consens social i territorial, per tal que el 2030 s’assoleixi el 70% de participació 
de les energies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050.

d) Reduir en el 50% la dependència dels combustibles fòssils, especialment dels 
derivats del petroli, en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i es-
portius amb vista al 2040.

e) Reconèixer la importància de l’economia circular i l’obsolescència programada.
f) Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i la defensa dels drets dels 

consumidors, reduir la precarietat energètica que afecta una part dels ciutadans i 
desenvolupar un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de subminis-
trament de gas i electricitat.

g) Apoderar el ciutadà com a element essencial de la transició energètica, mit-
jançant la formació en cultura energètica i potenciant el rol dels mitjans de comuni-
cació com a elements de sensibilització en matèria d’energia.

h) Incorporar els principis de transparència i avaluació anual en la governança 
del Pacte.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la modernització de 
les xarxes de distribució, els sistemes avançats de gestió de consums, la generació 
distribuïda, les microxarxes de distribució d’energia elèctrica i les xarxes tancades.

3. El Parlament de Catalunya, en el marc dels treballs de desenvolupament del 
Pacte nacional per a la transició energètica, insta el Govern a: 

a) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla estratègic per al desplegament 
de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric que incorpori com a objectius 
que tota la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica el 2030 i que el 30% de la 
renovació del parc de vehicles es faci amb vehicles elèctrics en l’horitzó del 2025.

b) Impulsar l’Estratègia catalana per a la renovació energètica dels edificis 
(ECREE) prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges 
amb aprofitament d’energia renovable. Aquesta estratègia ha de cobrir la necessitat 
d’actuació sobre un mínim de 10.000 habitatges anuals.

c) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat.

d) Afrontar el debat de la confluència dels objectius climàtics i ambientals amb 
la transició energètica.

e) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de desplegament, amb les pro-
postes legislatives corresponents, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic i eòlic 
que afavoreixi la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda 
als edificis, fent una gestió activa de la demanda i la producció d’energia elèctrica, 
amb el suport de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, i que permeti reduir 
els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne 
la sostenibilitat ambiental i econòmica global.

f) Treballar un pla estratègic que garanteixi l’emmagatzematge d’energia elèctri-
ca en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
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g) Treballar en nous mecanismes de finançament, d’acord amb les directives 
2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, i 2010/31/UE, relativa a l’eficiència 
energètica dels edificis, que, mitjançant aportacions públiques, permetin aixecar in-
versions privades i nous mercats d’eficiència energètica, fent possible la màxima 
captació de projectes, d’acord amb el Pla Juncker i altres mecanismes de finança-
ment del Banc Europeu d’Inversions, i prioritzant les empreses de serveis energètics 
(ESE).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat 
que negociï amb la Generalitat la implantació d’un calendari de tancament de les 
centrals nuclears que tenen quaranta anys, garantint el subministrament energètic 
fonamentalment amb fonts renovables, preveient la solució a l’emmagatzematge i la 
gestió dels residus, i garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 58/XI del Parlament de Catalunya, sobre la candidatura de 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament
302-00066/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 21, 28.07.2016, DSPC-P 35

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Europea del Medicament (tram. 302-00066/11), presentada per 
la diputada Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
33733) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 33940).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància estratègica que té l’Agèn-

cia Europea del Medicament per a Catalunya i insta el Govern de la Generalitat a 
impulsar, amb el Govern d’Espanya, la candidatura perquè Barcelona aculli la seu 
d’aquesta agència.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar de ma-
nera conjunta amb la resta d’administracions públiques, especialment l’Ajuntament 
de Barcelona, en l’impuls de la candidatura de Barcelona com a seu de l’Agència 
Europea del Medicament i a sumar-hi el màxim de representants de la societat civil, 
agents socials, universitats, centres i instituts de recerca, xarxa hospitalària, indús-
tria farmacèutica i col·legis professionals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-
vern d’Espanya que faci totes les gestions que li corresponen per a defensar Barce-
lona com a seu de l’Agència Europea del Medicament.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís




