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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 Cs SOBRE LA MOBILITAT EN EL TERRITORI 

(Tram. 302-000106/12) 

 

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

 

1. Establir una connexió directa amb la freqüència necessària entre les estacions 

de Tarragona i del Camp de Tarragona amb l’objectiu que sigui confiable per 

als usuaris i, si escau, també amb l’estació d’autobusos de Tarragona. 

 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

2. Impulsar la modificació de les actuals restriccions del servei de taxi de l’estació 

de Camp de Tarragona per tal d’aconseguir més disponibilitat i un millor servei 

a l’usuari.  

  
Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC) i 69 vots en contra 
(JxCat, ERC i CatECP) 

 

3. Facilitar que a l'entorn immediat de l'estació del Camp de Tarragona, es puguin 

habilitar zones d'aparcament, promogudes per les administracions locals, 

assequibles pels viatgers que puguin ser bonificades, amb capacitat suficient, i 

si s'escau, en col·laboració amb Renfe i Adif. 
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4. Optimitzar els recursos per a oferir un millor servei integral de transport a 

través de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona (ATM CdT) 

com a ens responsable del transport públic a la zona i estudiar l’ampliació de 

l’àrea a integrar. 

5. Demanar a l'Autoritat del Transport Metropolità el calendari d'implantació 

definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de 

desplegament i execució i presentar-lo al Parlament. 
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Aprovats: Unanimitat (126 vots a favor) 
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6. Presentar en seu parlamentària una relació dels contractes públics i les seves 

modificacions que s’han adjudicat per a dur a terme el desplegament i 

l’execució de la T-Mobilitat, amb indicació dels seus respectius imports 

dineraris a càrrec de les Administracions Públiques.    

 

Aprovats: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en 

contra (JxCat i ERC) 

7. Garantir en tot moment un transport públic de qualitat i capacitat suficient 

entre Cambrils, Salou i Tarragona una vegada desaparegui el servei ferroviari 

entre aquestes poblacions de manera coordinada amb la modificació ferroviària 

prevista.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DELS GRUPS DE JUNTS PER CATALUNYA I DEL GP REPUBLICÀ 

D’ADDICIÓ AL PUNT 7 

8. Sol·licitar formalment al Ministeri de Foment el traspàs dels terrenys alliberats 

amb la posada en marxa de la variant ferroviària de Vandellòs, necessaris pel 

futur Tren-Tram. 

Aprovats: Unanimitat (126 vots a favor) 

 

9. Presentar, en el termini de 3 mesos, un calendari realista de la planificació del 

Tren-Tram, que inclogui els terminis previstos de tramitació i execució fins a la 

data d’entrada en servei. 

Aprovats: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

10. Planificar i assegurar la freqüència de trens necessària entre l’estació de 

Tarragona ciutat i Barcelona per tal que els usuaris puguin comptar amb 

aquest servei i es garanteixi la sostenibilitat en el temps d’aquest transport 

públic un cop entri en servei la variant ferroviària de Vandellós. 

 

11. Garantir igualment la conservació, com a mínim, de les freqüències actuals de 

trens entre les estacions de Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç 

de Calders. 

Aprovats: Unanimitat (126 vots a favor) 
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12. Negociar amb el Govern d'Espanya que, en la planificació dels serveis d'alta 

velocitat que s'implantin en la futura estació de l'AVE de l'aeroport del Prat, 

s'incloguin nous serveis Avant amb Lleida, Tarragona i Girona. 
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13. Negociar amb el Govern d'Espanya per tal que es planifiquin nous serveis 

Avant que connectin Lleida i Saragossa. 
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Aprovats: 125 vots a favor (cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 1 

en contra (CUP) 

 

 

  


