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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’ESTRATÈGIA DE FUTUR PER A LA 

VEGUERIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN (tram. 302-00179/13) * 

 

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

1. Aturar tota despesa destinada a la Candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern i 

renunciar a presentar candidatura per a l’any 2034 i per a quasevol altre. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP CUP-UNCG 

Rebutjat: 17 vots a favor (CUP, ECP i un diputat de JxCat) i 113 vots en contra 

(PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, Cs i PPC) 

 

2. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat de totes les despeses 

realitzades detallades per conceptes per tal de preparar i difondre la 

Candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DEL GP CUP-UNCG 

Aprovat:  57 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC), 10 vots en contra 

(Vox) i 63 abstencions (ERC i JxCat) 

 

3. Desplegar els diferents mecanismes de governança territorial previstos en la 

legislació vigent per a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran: 

a) Garantir el desplegament dels Serveis Territorials dels 8 Departaments ja 

consensuats durant el 2022 i 2023; així com consensuar i aprovar durant la 

present legislatura el calendari de desplegament dels Departaments 

restants. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT 

I ERC 

Aprovat:  115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC) i 15 

vots en contra (Vox i Cs) 

b) Revisar abans del desembre de 2023, en el marc de les relacions bilaterals 

Generalitat de Catalunya - Conselh Generau d'Aran, l'acord de finançament, 
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el qual s'haurà d'adequar a les necessitats detectades durant el període de 

vigència de l'acord actual, tot transferint al Conselh Generau d'Aran les 

dotacions econòmiques necessàries per desenvolupar amb plenitud totes les 

seves competències i funcions. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP PSC-UA I L’ESMENA 4 DELS 

GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT I ERC 

Aprovat:  120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 

10 abstencions (Vox) 

 

4. Desplegar un pla específic d'habitatge social a l'Alt Pirineu i l'Aran, realitzar un 

cens d'habitatges buits, fomentar l'ús social de l'habitatge limitant-ne els usos 

turístics, promoure la rehabilitació d'habitatges (incloent-hi la millora de 

l'eficiència energètica i la constitució de comunitats energètiques locals amb 

governança veïnal), i impulsar mesures específiques per fixar la població jove al 

territori, tot garantint un accés assequible a l’habitatge i combatent el fenomen 

de la gentrificació associada al turisme i les segones i terceres residències. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DEL GP PSC-UA I L’ESMENA 3 DEL GP 

CUP-UNG 

Aprovat:  49 vots a favor (PSC-Units, CUP i ECP), 15 vots en contra (Vox i Cs) 

i 66 abstencions (ERC, JxCat i PPC) 

5. Millorar la mobilitat i la connectivitat digital al conjunt de la vegueria de l’Alt 

Pirineu i l’Aran duent a terme, entre d’altres, les següents accions: 

a) Treballar per ajustar els horaris de la línia RL2 (Lleida - Balaguer – Tremp – 

La Pobla de Segur) a les necessitats quotidianes de la població del Pirineu, 

tot garantint la connexió amb la resta de serveis ferroviaris de Lleida; així 

com estudiar les inversions necessàries en infraestructura i material mòbil 

per millorar l’oferta del servei i augmentar-ne les freqüències. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT 

I ERC 

Aprovat:  per unanimitat (130 vots favor) 

b) D'acord amb l'estudi de factibilitat del ferrocarril del Pirineu (Andorra - La 

Seu d'Urgell - Alp) i en cas que es determini la seva idoneïtat, impulsar de 

manera prioritària durant els propers 5 anys els estudis informatius i 

projectes constructius necessaris per a la seva implementació. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 7 DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT 

I ERC 

Aprovat:  122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i 8 

abstencions (CUP) 
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c) Potenciar els serveis de transport col·lectiu a la demanda al conjunt de la 

vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, en col·laboració amb els consells comarcals 

i tenint en compte també els acords de la resolució 143/XIV sobre l'ús del 

transport escolar com a línia regular de viatgers de 27 d'octubre de 2021. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DEL GP CUP-UNG I L’ESMENA 8 DELS 

GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT I ERC 

 

d) Promoure, amb tots els municipis de la vegueria i amb la Diputació de 

Lleida, l'accés a la xarxa de telefonia mòbil i de 5G a tots nuclis habitats de 

més de 50 habitants. A la resta de nuclis de població, de menys de 50 

habitants, estudiar altres tecnologies per assegurar la connexió a internet. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 4 DEL GP PSC-UA I L’ESMENA 9 DELS 

GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT I ERC 

Aprovats:  120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 10 

abstencions (Vox) 

 

6. Definir per part del territori i mitjançant el procés participatiu de l’Agenda 

Estratègica del Pirineu que tindrà lloc durant la propera tardor, un nou model de 

desenvolupament econòmic basat en la diversificació dels sectors productius, 

contemplant, entre d’altres, els següents objectius: 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 10 DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE 

JXCAT I ERC 

Aprovat: 107 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i PPC), 10 vots en 

contra (Vox) i 13 abstencions (CUP i Cs)  

a) Seguir impulsant el teletreball i la instauració de les activitats digitals al 

conjunt de la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 11 DELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT I ERC 

Aprovat:  per unanimitat (130 vots favor) 

 

b) Revertir a control públic les concessions hidroelèctriques caducades o en 

vies d'extinció i iniciar un procés per revertir les que es continuen explotant 

sota frau de llei. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 9 DEL GP CUP-UNCG 

Aprovat: 47 vots a favor (ERC, CUP i ECP), 15 vots en contra (Vox i Cs) i 68 

abstencions (PSC-Units, JxCat i PPC) 

c) Fomentar el manteniment del sector primari, en especial el vinculat a la 

ramaderia i l’agricultura extensives i a l'aprofitament de les masses 
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forestals, lluitant contra l'abandonament de terres agrícoles, recuperant els 

usos ramaders tradicionals en zones forestals, incentivant el sector oví i 

compensant amb agilitat els ramaders pels danys causats per la fauna 

salvatge, entre altres mesures. Afavorir també la recuperació de feines 

tradicionals de l'Alt Pirineu i l'Aran.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP PSC-UA 

Aprovat: 125 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i PPC) i 5 

abstencions (Cs) 

d) Diversificar el sector turístic, desestacionalitzant-lo i fent-lo menys depenent 

de la neu, tot aprofitant les oportunitats derivades de l’alt valor natural, 

paisatgístic, patrimonial i esportiu d’aquest territori. 

Aprovat:  per unanimitat (130 vots favor) 

 

e) Augmentar el pes de la indústria en l’estructura productiva d’aquest territori. 

Fer-ho mitjançant una estratègia orientada a I’economia verda i la 

digitalització, tot afavorint el potencial industrial lligat al sector primari per 

fer-Io més resilient. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 11 DEL GP CUP-UNG I L’ESMENA 14 DELS 

GRUPS PARLAMENTARIS DE JXCAT I ERC 

Aprovat:  120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 

10 abstencions (Vox) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la presidenta, en aplicació de l’acord 

de Mesa del 5 de juliol.  
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