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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 D’ECP SOBRE L’ACCÉS ALS SERVEIS A LA 

CATALUNYA POC POBLADA (302-00055/13)  
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Partint de l’Agenda Rural de Catalunya, elaborar i implementar un Pla 

d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals amb l’objectiu de 

garantir l’accés als serveis bàsics al conjunt del territori, eradicant les enormes 

desigualtats que afecten les àrees rurals i despoblades de Catalunya i 

diversificant i dinamitzant la seva economia amb criteris de sostenibilitat. El Pla 

d’Equitat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals tindrà caràcter 

de Pla Territorial Sectorial i contemplarà, entre d’altres, les mesures i inversions a 

realitzar pels diferents Departaments de la Generalitat, així com els mecanismes 

de coordinació necessaris per assolir aquests objectius, implementant mesures 

específiques pel foment de l'ocupabilitat de les dones a les Àrees Rurals i creant 

línies de suport al lideratge de les dones a les explotacions agrícoles. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP SOC I UNITS 

Rebutjat:  47 vots a favor (PSC-Units, ECP i Cs), 73 vots en contra (ERC, 

JxCat i Vox) i 11 abstencions (CUP i PPC) 

2. Fer tots els tràmits necessaris per tal que l'Institut Català de Finances obtingui 

del Banc d'Espanya la llicència bancària que l'habiliti per operar com a banca 

pública comercial per tal de, entre d’altres, garantir la prestació de serveis 

bancaris de forma estable -amb presència permanent o intermitent- a tots els 

petits municipis i al conjunt d’àrees rurals i poc poblades del país.  

TRANSACCIÓ DEL PUNT 2 AMB L’ESMENA 2 DELS GP ERC I JxCat 

Aprovat:  81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 vots en contra 

(PSC-Units, Vox, Cs i PPC) 

3. Adequar el mapa de zones farmacèutiques a la realitat territorial del país i 

treballar amb els organismes pertinents per oferir incentius per a l’establiment de 

farmàcies a les àrees rurals i poc poblades. Els incentius podrien contemplar, 

entre d’altres, mesures com la creació d’un fons de compensació específic, la 

remuneració de les guàrdies, la rebaixa de la càrrega fiscal, ajuts per al 

pagament dels lloguers dels locals, la reducció de la quota d'autònoms, l’augment 

de les quantitats aportades mitjançant els índexs correctors de marges o 

l’avançament de les ajudes. 

Aprovat:  54 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i Cs), 12 vots en contra 

(Vox i 1 diputat d’ERC) i 66 abstencions (ERC, JxCat i PPC) 

4. Que el Govern de la Generalitat faci les gestions oportunes per renovar el 
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llistat de medicaments obligatoris a les farmàcies per tal de garantir-ne la seva 

disponibilitat a tot el territori i obrir la recepta amb suficient antelació  per 

adquirir les fórmules magistrals perquè es puguin comprar i elaborar  amb 

previsió. 

Rebutjat:  54 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i Cs), 75 vots en contra 

(ERC, JxCat, Vox) i 3 abstencions (PPC) 

 

5. Aplicar les mesures necessàries que permetin millorar l’accessibilitat i adequar 

l’atenció sanitària a les zones rurals, reobrint els consultoris locals que han estat 

tancats durant la pandèmia, fent les inversions necessàries per les renovacions de 

les infraestructures, equipaments i materials als centres d'atenció primària, 

recuperant-ne les especialitats i garantint una assistència presencial adequada de 

metgesses i infermeres. 

TRANSACCIÓ DEL PUNT 5 AMB L’ESMENA 4 DELS GP ERC I JxCat 

6. Introduir millores laborals per als i les professionals sanitàries adrec ̧ades a 

atraure el talent a les àrees rurals i poc poblades, especialment en places 

considerades prioritàries per ser de cobertura difícil incorporant mesures que les 

facin més interessants. Posteriorment, establir un concurs de trasllats, obert i 

permanent, i determinar la millor regularitat per a la convocatòria d’oposicions, 

per tal de permetre la renovació de plantilles i la cobertura de places vacants a 

tot el territori. 

TRANSACCIÓ DEL PUNT 6 AMB L’ESMENA 5 DELS GP ERC I JxCat 

7. Garantir un servei d’ambulància de 24 hores al conjunt de les àrees rurals i poc 

poblades del país i implementar un servei específic de transport sanitari no urgent 

a la demanda per a professionals i pacients 

TRANSACCIÓ DEL PUNT 7 AMB L’ESMENA  DELS GP ERC I JxCat 

8. Obrir un programa específic d’ajudes a l’emancipació per als i les estudiants 

d’estudis superiors de les àrees rurals i poc poblades que es vegin obligats a 

residir fora de llur domicili a causa dels estudis que cursen, atenent a la 

perspectiva de gènere i a la igualtat entre dones i homes. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP SOC I UNITS 

Aprovats: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs ) i 12 

abstencions (Vox i PPC) 

 

9. Actualitzar i implementar el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya amb 

l’objectiu de  garantir l’accés de tota la població als serveis bibliotecaris, tot 
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culminant la construcció de biblioteques filials als municipis que encara no en 

tenen i adequant i dotant suficientment de personal i recursos les biblioteques 

filials, les biblioteques locals i les biblioteques centrals comarcals que així ho 

requereixin. 

9bis. Elaborar un informe de valoració i de l'estat d'execució de! Mapa de la 

Lectura Pública de Catalunya, revisat per darrer cop al 2014, per disposar d'una 

anàlisi detallada del grau de compliment del mateix. Disposar de la inversió 

realitzada per la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Mapa de 

Lectura Pública i amb especial atenció als municipis i comarques de les Àrees 

Rurals durant els darrers deu anys. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DEL GP SOC I UNITS 

Aprovats:  54 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i Cs), 12 vots en contra 

(Vox i 1 diputat d’ERC) i 66 abstencions (ERC, JxCat i PPC) 

 

10. Treballar, en el marc de la Mancomunitat Cultural, un pla específic per 

garantir l'accés i participació a la cultura en els municipis amb més risc de 

despoblament. Aquest pla inclourà un programa d’ajudes per la creació o 

rehabilitació d’espais multi-disciplinars i línies de suport a creadors i creadores 

culturals amb una mirada cap a les àrees rurals. Així mateix, es potenciaran 

circuits itinerants de cinema en aquestes poblacions i es fomentarà les arts 

escèniques i arts visuals en programacions estables a nivell comarcal per garantir 

tant la igualtat d'oportunitats de tots els col·lectius com l'accés dels públics que 

viuen als municipis rurals. 

TRANSACCIÓ DEL PUNT 10 AMB LES ESMENES 4 DEL GP SOC I UNITS I 8 

DELS GP ERC I JxCat 

11.  Continuar millorant les iniciatives de transport  a la demanda al conjunt de 

les  àrees rurals i poc poblades del país, a la vegada que s'estudiï, si cal el 

redisseny del conjunt de línies, freqüències, horaris i tarifes del transport per 

autobús en aquestes zones amb criteris d'assequibilitat, eficàcia i intermodalitat. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 9 DEL GP ERC I EL GP JxC 

Aprovats: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs ) i 12 

abstencions (Vox i PPC) 

12. Flexibilitzar els dies presencials de treball a l'administració de la 

Generalitat, facilitant com a mínim la possibilitat de teletreballar 3 dies sempre 

que el servei ho permeti i no afecti a l'atenció al públic, amb una mirada feminista 

i igualitària. 
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S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP SOC I UNITS 

Rebutjat:   47 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP), 76 vots en contra 

(ERC, JxCat i Vox) i 9 abstencions (Cs, PPC i un diputat de JxCat) 

 

13. Continuar desplegant el projecte d'extensió de la xarxa de fibra òptica de 

titularitat pública a tots els nuclis de població del país, així com facilitar i afavorir 

una adequada cobertura dels serveis de telefonia mòbil a tots els nuclis de 

població i a totes les zones d'activitat econòmica de Catalunya. Així mateix, 

treballar mecanismes de col·laboració amb els operadors per garantir l’últim 

quilòmetre de fibra òptica i per millorar la cobertura i qualitat del servei de 

telefonia mòbil al conjunt del territori.  

TRANSACCIÓ DEL PUNT 13 AMB L’ESMENA 10 

Aprovat: 119 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs ) i 12 

abstencions (Vox i PPC) 

14. Rebutjar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu atès que suposa 

aprofundir en el monocultiu turístic i la precarietat laboral qualitat i per la seva 

inviabilitat en un context de canvi climàtic. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP CUP-NCPG 

Rebutjat:  16 vots a favor (CUP i ECP), 114 en contra (PSC-Units, ERC; 

JxCat, Vox, Cs i PPC) i 1 abstenció (1 diputat de JxCat) 

 


