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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxSí SOBRE  LA PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ DE 

L’AEROPORT DE BARCELONA-EL PRAT 
 

 

1. Reprovar l’absoluta manca de previsió, de maquinaria i recursos humans  per part 

de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya a l'aeroport de El Prat per a acomplir 

les noves normatives de control de passaports als aeroports en territori Sheguen.  

Denunciem, que tot i saber-se des de fa temps, i tot i estar advertits pel Consell de 

Rutes, no hi va haver ni tan sols els recursos mínims per a afrontar les noves 

necessitats. Aquest fet va comportar que des del 7 d'abril nombrosos dies i en moltes 

ocasions es generessin cues de fins a 3 hores, que van provocar situacions d'angoixa 

innecessària a milers de passatgers de l'aeroport de El Prat i que molts usuaris 

perdessin vols. Aquesta negligència ha donat una imatge molt negativa d'una de les 

infraestructures fonamentals de Catalunya. 

Esmena transaccional 1 

GP de Junts pel Sí, i esmena num 1 del GP de la Candidatura 

d'Unitat Popular - Crida Constituent 

2. Mentre no s'assoleixi el traspàs, exigir a la delegació del Govern de l'Estat a 

Catalunya, que garanteixi els recursos necessaris, per tal que el temps per passar 

ei control de passaports estigui dins els estàndards establerts (20 min d'entrada i 

30 minuts de sortida). Especialment sabent que durant els mesos d'estiu hi  ha un 

gran increment de vols I usuaris a l'aeroport de El Prat. 

 

Aprovat: 121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 11 en contra 

(PPC) 

 

3.- Convocar un taula específica pel traspàs immediat de l'aeroport de El Prat a la 

Generalitat de Catalunya que tingui per objectiu executar els incomptables acords 

aprovats per aquest Parlament demanant l'immediat traspàs d'aquesta 

infraestructura. En aquesta taula s'ha d'acordar de traspàs de tots els llocs de 

treball i els treballadors i treballadores avui dependents d'Aena i de l'Estat a El 

Prat, la subrogació de la Generalitat en les diverses concessions i contractes que 

tingui Aena i l'Estat espanyol, l'immediat de traspàs de les partides 

pressupostaries d'Aena i de l'estat per al seu manteniment i els recursos 

d'inversió previstos en plans directors i estratègics de l'aeroport de El Prat. 

 

Aprovat: 82 vots a favor (JxSí, CSQP, CUP, 1 del PPC i no adscrit) i 50 en contra 
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(Cs, PSC i PPC) 

 

4.- 

a. Denunciar la greu discriminació que comporta l'acord signat entre l'Estat 

Espanyol i l'Estat de la Federació de Rússia, els dies 25 i 26 de febrer del 2016, 

pel qual només es deixen volar sobre l'espai aeri transsiberià, aquells vols 

procedents de l'aeroport de Madrid-Barajas si provenen de l'estat Espanyol, ja 

que aquest acord suposa una greu discriminació de tots els aeroports dins el 

territori de l'actual estat espanyol. 

 

Esmena transaccional 2 

GP de Junts pel Sí, i esmena num 2 del GP de la Candidatura d'Unitat Popular - 

Crida Constituent 

4.b. Mentre no s'assoleixi el traspàs, exigir a l'Estat Espanyol, que rescindeixi 

immediatament aquest acord entre l'estat Espanyol i Rússia, per tal que tots els 

aeroports catalans  puguin gaudir de les mateixes oportunitats. 

 

Aprovat: 73 vots a favor (JxSí, CUP, 1 de Cs i no adscrit), 33 en contra (Cs i 

PPC) i 26 abstencions (PSC i CSQP) 

Esmena transaccional 3 

GP de Junts pel Sí, i l'esmena num 3 del GP de Catalunya Sí que 

es Pot 

D'addició d'un nou punt 

5. El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Generalitat a que participi en 

la Comissió de Seguiment Ambiental de l'Aeroport de Barcelona-EI Prat. 

 

Esmena transaccional 4 

GP de Junts pel Sí, i l'esmena num 4 GP de Catalunya Sí que es 

Pot 

D'addició d'un nou punt  

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 

termini de 3 mesos, d'Avaluació sobre el compliment i el nivell d'implementació : 

a) De les mesures contingudes al Pla de millora de mobilitat de persones i 

mercaderies per accedir a l'Aeroport de Barcelona-El Prat 
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b) De les actuacions per l'ambientalització dels vehicles i equips de suport en 

terra que operen a l'Aeroport de Barcelona - el Prat. 

c) De les mesures i nivell d'implementació del Pla de millora operativa en terra . 

 

Aprovat: 121 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 11 en contra 

(PPC) 

 

 

 


