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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’ERC SOBRE L’AGENDA RURAL (tram. 302-

00141/13).  

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

1. Desplegar amb la màxima celeritat l’Agenda Rural, amb l’objectiu d’assolir 

l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, 

territorial i ambiental i de millorar els serveis al món rural. Un desplegament 

que s'ha de fer, entre d'altres: 

a) garantint els drets socials i serveis dignes i posant les condicions per facilitar 

la dinamització i diversificació de la seva economia que li permeti fer front al 

repte demogràfic i millorar el benestar de la gent que hi viu. 

b) garantint serveis econòmics essencials, nous àmbits d’ocupació, generant 

oportunitats i innovació a nivell local per la dinamització cultural, social i 

econòmica. 

c) afavorint la connectivitat a tot el territori. 

Aprovats: 88 vots a favor (ERC, JxCat, Vox, CUP i Cs) i 41 abstencions (PSC-

Units, ECP i PPC) 

d) impulsant una gestió i un aprofitament forestal sostenibles com a factors de 

desenvolupament econòmic i clau en la prevenció d’incendis i en la 

conservació del patrimoni natural i la biodiversitat del país. 

Aprovat: 77 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i Cs) i 52 abstencions (PSC-Units, 

Vox, ECP i PPC) 

e) avançant cap a la sobirania alimentària. 

Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 57 abstencions (PSC-Units, Vox, 

ECP, Cs i PPC) 

f) fent front al canvi climàtic, impulsant el canvi de model energètic i 

promovent la biodiversitat a través de la transició ecològica. 
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Aprovat: 77 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i Cs), 11 vots en contra (Vox) i 41  

abstencions (PSC-Units, ECP i PPC) 

g) descentralitzant i democratitzant la participació i la presa de decisions 

afavorint així la governança del món rural. 

Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 57 abstencions (PSC-Units, Vox, 

ECP, Cs i PPC) 
 

2. A la través de la Comissió Interdepartamental de Governança Rural: 

a) garantir una actuació interdepartamental i una acció de govern alineada i 

compromesa amb I 'Agenda Rural, de forma transversal en els múltiples 

àmbits que l'Agenda defineixi. Entre d'altres: cohesió social i benestar, 

educació i salut, urbanisme, habitatge, joventut, arrelament social i acollida, 

cultura, transició energètica, digitalització, mobilitat sostenible, producció 

d'aliments, gestió forestal i biodiversitat, innovació, dinamització econòmica 

i ocupació, seguretat, i també en la coordinació amb l'Agenda Urbana. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DEL GP JxCAT 

Aprovat: 77 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i Cs) i 52 abstencions (PSC-Units, 

Vox, ECP i PPC) 

b) aprovar un Pla d’acció anual que reculli les actuacions contemplades a 

l’Agenda Rural i els pressupostos/recursos corresponents de cada 

departament i àmbit de l’administració de la Generalitat, que permeti 

consolidar la dinàmica d’incorporar la perspectiva rural en tota l’acció de 

Govern.   

c) aprovar una avaluació anual dels resultats de la implementació dels Plans 

d’acció. 

d) proposar les propostes d’actualització necessàries de l’Agenda Rural per ser 

aprovades per part del Govern.  

e) establir les eines i els recursos necessaris per realitzar les accions 

esmentades i  garantir el seguiment, avaluació, suport tècnic i interlocució 

interdepartamental i d’àmbits de govern. 

Aprovats: 88 vots a favor (ERC, JxCat, Vox, CUP i Cs) i 41 abstencions 

(PSC-Units, ECP i PPC) 

 

3. Prioritzar l’agenda rural en la concreció i en la planificació dels fons de la Unió 

Europea, per afavorir el més ràpidament possible el desenvolupament del 

territori rural. 
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Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 57 abstencions (PSC-Units, Vox, 

ECP, Cs i PPC) 

4. Constituir, en base a la pròpia Agenda Rural, un marc sòlid, proper i eficient de 

governança que impliqui el Govern de la Generalitat, les entitats municipalistes 

i les promotores de l’Agenda Rural. En aquest sentit, establir un marc regulador 

i un sistema de concertació, presa de decisions, implementació i seguiment de 

les accions, que garanteixi la participació i representació dels interessos de la 

ciutadania del món rural. 

Aprovat: 72 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 11 vots en contra (Vox) i 46  

abstencions (PSC-Units, ECP, Cs i PPC) 
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