Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

TEXT FINAL DE LA MOCIÓ SOBRE L’EQUITAT TERRITORIAL EN
LES ÀREES RURALS I URBANES (302-00274/12)
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Coordinar i dotar de recursos suficients els diferents instruments de la
Generalitat per fer front a les desigualtat territorials, amb l’objectiu
últim de reconfigurar i reconnectar les relacions camp-ciutat.
2. Reconèixer els serveis ecosistèmics, ambientals i paisatgístics que
desenvolupen les àrees rurals per al conjunt del país i desplegar un
nou mecanisme de finançament que permeti una justa redistribució de
recursos a través de les polítiques d’equitat territorial.
3. Impulsar una nova Llei de Millora Urbana, Social i Ambiental de Barris
i Viles, a través de la qual es creï un Fons de Recuperació amb l’objectiu
de millorar les condicions de vida i impulsar la transició ecològica en
aquells barris i viles que es trobin en una situació de vulnerabilitat.
4. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’elaborar 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, a través de la qual es
desplegui el dret a l’equitat territorial, es promogui el
desenvolupament territorial sostenible de les àrees rurals i es creï un
fons per a la intervenció integral en les àrees rurals més vulnerables.
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DEL GP DE JxCAT I EL GP
REPUBLICÀ
5. 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 determinacions dels Plans territorials parcials
aprovats, amb un urbanisme sostenible i feminista, una bona dotació
de serveis (salut, educació, cultura...) i amb polítiques d’accés a
l’habitatge, dinamització econòmica i creació d’ocupació. Al mateix
temps, desplegar també una estratègia per a la fixació de població als
micropobles i petits municipis, tot adaptant la normativa i la dotació
de recursos a la seva realitat particular.
ACEPTADA ESMENA 2 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
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6. Promoure el teletreball al món rural, tot estenent la fibra òptica i un
cobertura adequada de telefonia mòbil a tots els municipis abans del
2023; posant facilitats a empreses, autònoms i emprenedors i
impulsant mesures que afavoreixin la rehabilitació, lloguer i compra
d’habitatges existents.
7. Impulsar una Estratègia d’Equitat Territorial que tingui, entre d’altres,
l’objectiu de recollir les actuacions dirigides a eradicar les desigualtats
territorials que afecten les àrees rurals i despoblades de Catalunya. El
Pla contemplaria, entre d’altres, les següents prioritats territorials:
ACEPTADA ESMENA 3 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
a. Incorporar al Pla Territorial Sectorial d’Habitatge accions
específiques per a l’Alt Pirineu i l’Aran orientades a frenar les
actuals dinàmiques de gentrificació, desenvolupant un parc
d'habitatge social suficient i impulsant mesures adreçades a
contenir el preu dels lloguer.
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DEL GP DE JxCAT I EL GP
REPUBLICÀ
b. Projectar les Terres de Lleida com a referent de sobirania
alimentària, fent d’aquest territori el node central i promotor de
les polítiques de foment i defensa d’un sector primari
professional, sostenible i de proximitat.
c. Dignificar els serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre, amb la
construcció d’un nou hospital de referència, una xarxa d’atenció
sanitària bàsica que cobreixi tots els municipis i l’impuls de
mesures encaminades a atraure professionals del món sanitari
cap a les zones rurals.
d. Impulsar un nou model de desenvolupament territorial, basat en
la concertació territorial, que possibiliti la generació de llocs de
treball i oportunitats a la Catalunya Central, tot reduint impactes
ambientals i diversificant l’economia cap a sectors com el
turisme, la cura de les persones, l’agricultura ecològica, la gestió
forestal o les energies renovables; impulsant al mateix temps la
reactivació industrial i recolzant sectors com el de la mineria.
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 DEL GP DE JxCAT I EL GP
REPUBLICÀ
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e. Garantir la seguretat de les indústries petroquímiques al camp
de Tarragona, a la vegada que s’avança cap a un nou model de
desenvolupament territorial amb criteris de sostenibilitat i
s’abandonen projectes extractius i especulatius com el de Hard
Rock.
f. Recuperar el litoral i les zones de muntanya a les Comarques
Gironines, classificant com a no urbanitzable el sòl litoral no
urbanitzat; aprovant una moratòria en la construcció de nous
ports i en ampliació de pistes d'esquí i impulsant una gestió
integral de les platges i dels espais protegits.
g. Desplegar progressivament els serveis territorials i la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès i continuar
amb la tramitació del Pla Territorial Parcial per tal que pugui ser
aprovat durant el 2021.
ACCEPTADA ESMENA 9 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
h. Emmarcar i relacionar amb els treballs i conclusions de l'Agenda
Rural de Catalunya l'impuls i el desenvolupament de les
polítiques públiques, projectes o actuacions l'objectiu de les
quals sigui la garantia de l'equitat i la cohesió territorial que
millori la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals.
ACCEPTADA ESMENA 10 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
i.

Garantir la seguretat de les indústries petroquímiques al camp
de Tarragona, a la vegada que s'avança cap a un nou model de
desenvolupament territorial amb criteris de sostenibilitat.

ACCEPTADA ESMENA 11 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
8. Desplegar una política de mobilitat sostenible ambiciosa i adreçada a
garantir la connectivitat de les àrees rurals, contemplant, entre
d’altres, les següents prioritats:
a. A partir de la Taula de la Mobilitat de la Catalunya Central, en
procés de constitució, consensuar amb el conjunt de les
administracions les propostes de millora de la xarxa i del servei;
tot prioritzant les accions destinades a la intermodalitat,
l’augment de freqüències del transport ferroviari, la correcta
connexió amb transport públic per carretera i l’estudi dels
projectes de tren-tram i de connexió del ferrocarril amb el
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corredor mediterrani. Així mateix, negociar amb l’Estat les
inversions necessàries per a la millora dels serveis de la R4 i per
al desdoblament de la R3 fins a Vic, incorporant el tram
Centelles-Vic en el quinquenni 2021-2025.
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 12 DEL GP DE JxCAT I EL GP
REPUBLICÀ
b. Redactar, de manera consensuada amb les administracions
territorials, un Pla de millora dels serveis de transport a les
Comarques Gironines. Al mateix temps, invertir en mobilitat
ferroviària de proximitat i estudiar la connexió de poblacions
amb la doble anella de tren-tram amb ròtula a Girona i el trentram Figueres-Roses.
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 13 DEL GP DE JxCAT I EL GP
REPUBLICÀ
c. Fomentar el transport públic a l’Alt Pirineu i l’Aran i invertir en
el manteniment de les carreteres existents, garantint l’accés
rodat per vies segures i de qualitat a tots els nuclis de població.
d. Crear l’Autoritat Territorial (ATM) de les Terres de l’Ebre i
augmentar la inversió per la millora del transport per carretera
i ferrocarril, creant dues estacions centrals de caràcter
intermodal a l’Aldea i Móra la Nova.
e. Desenvolupar la xarxa d’intermodalitat al voltant de l’Estació de
Lleida - Pirineus.
f. Agilitzar els treballs per a la posada en marxa del tren-tram del
Camp de Tarragona i evitar que el transport de mercaderies
perilloses continuï passant a prop dels nuclis de població.
ACCEPTADA ESMENA 15 DEL GP DE JxCAT I EL GP REPUBLICÀ
g. Revisar el Pla Director d'Infraestructures de l’AMB amb noves
inversions per al Penedès: el tram Vilanova-Vilafranca de la línia
orbital ferroviària, l’ampliació del nombre de vies entre Sant
Vicenç de Calders i Castellbisbal i la construcció d’un baixador
de l’AVE a Vilafranca.
9. El Parlament de Catalunya lamenta la manca, per part del Govern, d'un
projecte integral de país, amb accions i finançament concrets, per a
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contrarestar la despoblació, l'empobriment i l'envelliment que pateixen
moltes de les comarques rurals.
ACCEPTADA ESMENA 1 DEL GP SOCIALISTES - UNITS
10.El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar una proposta,
de cara al curs escolar vinent, per tal de recuperar les ajudes al
transport escolar als municipis amb pobles agregats sense escola.
ACCEPTADA ESMENA 11 DEL GP SOCIALISTES - UNITS

