
 

INICIATIVES DEL GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – 

CRIDA CONSTITUENT AL PARLAMENT DE CATALUNYA DURANT LA LEGISLATURA ACTUAL: 

 

PROPOSICIONS DE LLEI PRESENTADES PER LA CUP-CC 

 Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació.  Text 

 Proposició de llei contra l’abús bancari. Text 

 Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya 

en matèria de protecció de les municipalitzacions. Text 

 

PROPOSTES DE CONCLUSIONS DE GRUPS DE TREBALL, COMISSIONS D’INVESTIGACIÓ 

I COMISSIONS D’ESTUDI 

 Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de 

Pistoles Elèctriques (TASER).  Text 

 Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.  Text 

 Proposta de conclusions de la Comissió d’Estudi de les mesures de Lluita Contra la 

Corrupció (CEMCORD).   Text  

 Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre el Règim d’Aïllament dels 

Departament Especials de Regim Tancat (DERT). Text 

 Proposta de conclusions del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública 

Catalana.  Text 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PER LA CUP-CC AL DEBAT DE POLÍTICA 

GENERAL (OCTUBRE DEL 2016): 

 Propostes de resolució presentades per la CUP-CC.  Text 

 Propostes de resolució presentades conjuntament CUP-CC i JxSi.  Text I / Text II 

 Propostes de resolució presentades conjuntament CUP-CC, JxSi i CSQP.  Text 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES AL DEBAT GENERAL SOBRE LA SITUACIÓ 

D’EMERGÈNCIA SOCIAL, LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA, LA GESTIÓ PÚBLICA I LA 

NECESSITAT D’UNA RESPOSTA INSTITUCIONAL: 

 Propostes de resolució presentades per la CUP-CC.  Text 

 

MOCIONS PRESENTADES  PER LA CUP-CC I APROVADES AL PLE DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA: 

 Moció sobre la nova cultura de l’aigua i del territori.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 12/XI sobre la resolució del conflicte laboral a Transports Metropolitans de 

Barcelona i sobre el bon govern i la transparència en aquesta empresa i en el conjunt 

d'empreses públiques. Text presentat / Text aprovat 

 Moció 19/XI sobre el moment històric excepcional.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 24/XI sobre el model universitari.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 31/XI sobre la presentació del projecte de llei del sòl d'ús agrari. Text presentat 

/ Text aprovat 

 Moció 38/XI sobre el deute de la Generalitat.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 43/XI sobre una república amb corrupció zero.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció sobre la democràcia i les iniciatives legislatives populars.  Text presentat / (no 

es va aprovar cap punt) 

 Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 62/XI sobre la futura banca pública catalana i l'Institut Català de Finances.  Text 

presentat / Text aprovat 

 Moció 64/XI sobre les comunitats catalanes a l'exterior.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 73/XI sobre la veritat, la justícia i el rescabalament de les víctimes de les 

vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 74/XI sobre l'espai català de comunicació audiovisual.  Text presentat / Text 

aprovat 

 Moció 84/XI sobre la política internacional de Catalunya.  Text presentat / Text 

aprovat 

 Moció 89/XI sobre els feminismes.  Text presentat / Text aprovat 
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 Moció 94/XI sobre la dignificació de l'atenció a la infància.  Text presentat / Text 

aprovat 

 Moció 97/XI sobre el col·lapse dels serveis d'urgències.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 105/XI sobre una república catalana d'acollida.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 107/XI sobre l'estat autoritari de dret amb la politització de l'alta judicatura, la 

fiscalia i el Tribunal Constitucional.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 116/XI sobre la mercantilització de la vida i dels béns i els serveis comuns.  

Text presentat / Text aprovat 

 Moció 120/XI sobre la política lingüística.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 126/XI sobre capitalismes, treball i vida.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 130/XI sobre l'actualitat de la Unió Europea.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 135/XI sobre el model de turisme.  Text presentat / Text aprovat 

 Moció 141/XI sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats.  

Text presentat / Text aprovat 

 Moció 144/XI sobre la una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats.  Text 

presentat / Text aprovat 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES EN COMISSIÓ PER LA CUP-CC 

 Proposta de resolució sobre el tancament de les línies i ràtios.  Text 

 Proposta de resolució sobre la suspensió d’utilització de les Pistoles elèctriques.  Text 

 Proposta de resolució a favor de la sanitat pública de qualitat, en defensa d’un model 
de SEM digne.  Text 

 Proposta de resolució sobre els càrrec electes represaliats per donar suport a la 
resolució del 9N.  Text 

 Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles de Catalunya (EFEC).  
Text 

 Proposta de resolució sobre la FP.  Text 

 Proposta de resolució per a la protecció de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú.  
Text 
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 Proposta de resolució per a la creació del bus universitari en l’àmbit de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV).  Text 

 Proposta de resolució sobre el Pla Especial urbanístic del Centre de Residus de la 
Garrotxa.  Text 

 Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del coneixement del català.  
Text 

 Proposta de resolució sobre la qualitat de aire al Camp de Tarragona.  Text 

 Proposta de resolució de suport als drets civils i polítics de la població kurda de 
Turquia en l’àmbit municipal.  Text 

 Proposta de resolució sobre reobertura plantes tractament de purins.  Text 

 Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de residus de la 
Garrotxa.  Text 

 Proposta de resolució sobre una auditoria i un pla de viabilitat de l’Aeroport de 
Lleida-Alguaire.  Text 

 Proposta de resolució sobre establiment moratòria a la tramitació de nous projectes 
energia eòlica.  Text 

 Proposta de resolució sobre els detinguts.  Text 

 Proposta de resolució sobre consulta producció d’energia elèctrica de centrals 
nuclears.  Text 

 Proposta de resolució sobre realització estudi epidemiològic efectes emissions 
radiotòxiques de les centrals nuclears de Catalunya.  Text 

 Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística de 
Lleida.  Text 

 Proposta de resolució sobre les famílies afectades per l'IRPH.  Text 

 Proposta de resolució arran de la nul·litat del pla especial del Parc del Montseny.  Text 

 Proposta de resolució per realitzar actuacions científiques, legislatives i jurídiques per 
tal de mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de l'Ebre.  
Text 

 Proposta de resolució sobre la gasificació de residus a les plantes de tractament de 
purins.  Text 

 Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents.  
Text 

 Proposta de resolució sobre el conflicte laboral de les treballadores del sector de la 
restauració de l'Aeroport del Prat.  Text 
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 Proposta de resolució sobre la Plana de la carretera de les Llosses -Sector SUD 7- a 
Ripoll.  Text 

 Proposta de resolució sobre l'acusació formulada pel Consorci del Palau de la Música 
en el judici penal del Cas Palau.  Text 

 Proposta de resolució sobre Justícia Juvenil.  Text 

 Proposta de resolució per a un ús racional dels polígons industrials, d'activitat 
econòmica i logístics.  Text 
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