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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 DEL CatECP SOBRE LES INFRAESTRUCTURES I EL 

TRANSPORT PÚBLIC (Tram. 302-00019/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Desplegar de manera definitiva la LLEI 21/2015, del 29 de juliol, de 

finançament del sistema de transport públic de Catalunya. 

Aprovat: per unanimitat (125 vots a favor) 

 

2) 2) Desplegar, mitjançant iniciatives legislatives prèviament consensuades 

amb els agents polítics i socials, les mesures fiscals que estan recollides en 

la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport 

públic de Catalunya per impulsar, amb recursos econòmics, el foment i el 

finançament del transport públic. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP) i 7 en 

contra (CUP i PPC) 

 

3) Implementar l’impost sobre vehicles contaminants l’1 de gener del 2019, i 

destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de 

l’impost sobre vehicles contaminats, previst a la llei de Canvi Climàtic, al 

foment i finançament del transport públic. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP, CUP i 1 diputat de Cs), 63 en 

contra (JxCat, ERC i PPC) i 51 abstencions (Cs i PSC-Units) 

 

4) Dotar dels recursos econòmics suficients els pressupostos del l’any 2019 

perquè es puguin congelar les tarifes del transport públic per part de 

l’Autoritat del Transport Metropolità, com ha reclamat l’ajuntament de 

Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP SOCIALITES I UNITS PER AVANÇAR 

Aprovat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

5) Implementar la T-Mobilitat durant l’any 2019, en el benentès que aquesta 

es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere 

l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i 

discriminatori, alhora establir un Abonament per a Joves amb el qual 

puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de Catalunya per un 

import fix mensual reduït (tarifa plana), de manera que el transport públic 

sigui l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i puguin 

incorporar-ho fàcilment als seus costums de mobilitat futura. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 1 DEL GP DE CIUTADANS 

Rebutjat: 45 vots a favor (Cs, CatECP i PPC), 65 en contra (JxCat, 

ERC i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 

6) Reclamar 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. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

 

7) Sol·licitar a l’Autoritat del Transport Metropolità els estudis i informes que 

corresponguin per valorar tots els incompliments i si s ’escau les sancions i 

la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels 

incompliments contractual. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 6 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: per unanimitat (127 vots a favor) 

 

8) Treballar per elaborar, segons les disponibilitats pressupostàries, un 

calendari concret de planificació de les infraestructures de transport públic 

següents: 

a. El tram central de la línia 9 

b. L’arribada de la línia 1 a Badalona 

c. L’arribada de la línia 3 a Esplugues 

d. La connexió de la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès 
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e. El Tren-Tram al Camp de Tarragona 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 2 DEL GP DE CIUTADANS I L’ESMENA 7 

DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 

 

9) Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona la unió definitiva 

dels Tram Besós amb el Tram Baix a través de la Diagonal, amb la recerca 

dels consensos necessaris. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA 4 DEL GP DE CIUTADANS 

Aprovat: 90 vots a favor (Cs, ERC, PSC-Units i CatECP), 3 en contra 

(PPC) i 34 abstencions (JxCat i CUP) 

 

10) Convocar, en els propers tres mesos, una cimera amb tots els agents 

implicats, per tal d’abordar el futur de la línia ferroviària entre el Camp de 

Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant. Aquesta cimera tractarà, entre d’altres, 

la reclamació el traspàs al Govern de l’Estat de la Línia Ferroviària entre el 

Camp de Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, el full de ruta sobre els 

diferents plantejaments i les actuacions a desenvolupar. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 9 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 

3 abstencions (PPC) 

 

11) Executar nous aparcaments de dissuasió (park and rides) prioritzant 

l’execució en 2019 d’aquells que puguin afavorir la complementarietat del 

vehicle privat fora de les Zones de Protecció Especial de l’Ambient 

Atmosfèric amb el transport públic per accedir-hi. Aquests aparcaments han 

de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i permetre un 

intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus 

ràpid. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP DE CIUTANDANS 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 vots en contra (CUP) 

 

 


