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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.15. MOCIONS

Moció 62/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els procediments administratius rela-
cionats amb l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 302-00100/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la promoció turística de Catalunya 
(tram. 302-00100/10), presentada pel diputat Rafael 
Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 48851), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 48901), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 48902) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 48907).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir un diàleg amb el sector turístic per a promoure un 
millorament continuat dels procediments administra-
tius relacionats amb la declaració, el pagament i les 
exempcions de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 63/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la sobirania energètica
Tram. 302-00102/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de de-
sembre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la sobirania energètica (tram. 
302-00102/10), presentada pel diputat Quim Arrufat 
Ibáñez, del Grup Mixt, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 48852), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 48884), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
48887) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 48904).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir les bases per a constituir un pacte nacional 
per la sobirania energètica, en què participin tots els 
agents implicats, amb l’objectiu de definir les mesu-
res que cal adoptar per a transformar el model energè-
tic català actual en un model orientat vers un horitzó 
basat al cent per cent en les energies renovables, en 
l’autoabastament energètic, en l’estalvi, l’eficiència i la 
contenció, i en un model de producció descentralitzat, 
democràtic i participatiu.

b) Afavorir el canvi d’un sistema centralitzat de pro-
ducció de l’energia elèctrica a un altre que permeti el 
desenvolupament d’opcions alternatives com l’auto-
consum o les xarxes tancades.

c) Adoptar el compromís de reduir un vint-i-cinc per 
cent el consum d’energia de l’Administració de la 
Generalitat abans del 2020 prenent com a base l’any 
2007, i fomentar l’adopció de compromisos similars 
per part de les administracions locals oferint-los el su-
port tècnic necessari.

d) Adoptar les mesures necessàries per a fomen-
tar l’estalvi i l’eficiència energètics en tots els sectors 
consumidors d’energia (domèstic, industrial, serveis, 
transport i primari) en el marc d’actuació de l’Institut 
Català de l’Energia, assegurant les dotacions pressu-
postàries adequades per a garantir les necessitats tèc-
niques i d’inversió en aquesta matèria.

e) Establir una política tarifària que afavoreixi els con-
sums bàsics per a satisfer les necessitats familiars i 
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faci que els consums més sumptuaris siguin discrimi-
nats amb un increment del preu.

f) Manifestar el rebuig a l’anomenada «reforma elèc-
trica» promoguda pel Ministeri d’Indústria, perquè 
penalitza les energies renovables i dificulta l’autopro-
ducció i l’autoconsum d’energia.

g) Promoure un canvi del marc regulador amb l’objec-
tiu de garantir el control democràtic de l’energia i fer 
que l’accés a l’energia sigui tipificat com un dret fo-
namental, i elaborar un pla de lluita contra la pobresa 
energètica, que prohibeixi la desconnexió de la xarxa.

h) Mostrar el rebuig a la línia elèctrica de molt alta 
tensió Escatrón - la Secuita.

i) Mostrar el rebuig a la línia de molta alta tensió que 
creua les comarques del Pallars.

j) Establir un pla d’aprofitament de la biomassa dels 
boscos de Catalunya per a usos energètics.

k) Afavorir la investigació en energies renovables i, es-
pecialment, en l’energia eòlica marina.

l) Derogar l’impost del 7% establert per la Llei de 
l’Estat 15/2012, del 27 de desembre, de mesures fis-
cals per a la sostenibilitat energètica, a les tecnologi-
es en règim especial i a les renovables destinades a 
l’autoconsum.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 64/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’escola inclusiva
Tram. 302-00096/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 22, 05.12.2013, DSPC-P 41

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de desem-
bre de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’escola inclusiva (tram. 302-00096/10), 
presentada per la diputada Dolors Camats i Luis, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 48850), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 48883) i pel Grup Mixt (reg. 48897).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Defensar el model d’escola inclusiva tal com es-
tableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
i presentar públicament les línies estratègiques del 
model d’escola inclusiva que defensa el Departament 
d’Ensenyament.

b) Potenciar la taula de participació formada per diver-
ses entitats representatives de familiars i alumnes amb 
discapacitat, en la qual han de prendre part també pro-
fessionals, docents i experts, per analitzar la vigència 
i el compliment dels plans directors existents i desen-
volupats pel Departament d’Ensenyament i dels arti-
cles 81, 82 i 83 de la Llei 12/2009. I que aquesta taula 
constitueixi un grup de treball específic amb l’objectiu 
d’elaborar propostes de millora per als alumnes amb 
necessitats educatives especials en l’etapa postobliga-
tòria i prelaboral i ampliar l’oferta existent amb l’ob-
jectiu de poder-ne garantir la suficiència.

c) Mantenir els recursos i serveis destinats a l’escola 
inclusiva en el mateix nivell que s’aplicaven fins ara, 
i també: 

Primer. Assignar el personal de suport necessari per a 
l’atenció adequada dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials en l’escola ordinària, principalment 
vetlladors i tècnics d’integració.

Segon. Completar la implantació de les unitats de su-
port a l’educació especial (USEE) d’acord amb l’es-
tudi de les necessitats del territori, garantir les hores 
d’atenció d’aquestes unitats i avaluar-ne el funciona-
ment.

Tercer. Potenciar la reconversió definitiva dels centres 
d’educació especial públics en centres de referència 
per a les escoles ordinàries i ampliar els convenis amb 
els centres d’educació especial concertats que ja fan 
aquesta funció i amb tots els que ho sol·licitin.

d) Garantir l’accés dels infants amb discapacitats a les 
escoles bressol.

e) Assegurar que els alumnes amb necessitats educati-
ves especials tenen accés als diversos serveis escolars, 
com ara el menjador, les activitats complementàries i 
extraescolars i el transport escolar.

f) Formar el professorat per a dotar-lo de noves ei-
nes didàctiques, perquè pugui abordar la diversitat 
creixent a les aules i perquè els alumnes rebin l’aten-
ció individualitzada i especialitzada que necessiten. 
Garantir mòduls especialitzats durant l’any 2014. Ga-
rantir cursos presencials i telemàtics dins els plans de 
formació del professorat en què es tracti la inclusió 
educativa.

g) Dissenyar itineraris per als alumnes amb necessi-
tats educatives especials que han acabat l’ensenyament 
obligatori, adequar a la demanda el nombre de places 


