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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 PSC-Units SOBRE LA CREACIÓ D’UN FONS DE 

TRANSICIÓ NUCLEAR JUST AMB ELS TERRITORIS PROPERS A ASCÓ I A 

VENDELLÓS (tram. 302-00178/13) * 

 

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

1. Destinar a les comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona -que són les 

directament afectades per l’energia nuclear- com a mínim el 50% dels recursos 

de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, 

relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació 

d’energia elèctrica d’origen nuclear. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DEL GP CUP-NCG 

 

Rebutjat:  57 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, CS i PPC) i 73 en 

contra (ERC, JxCat i Vox) 

 

2. Aprovar, abans d’acabar el tercer trimestre del 2022, el Reglament del Fons de 

Transició Nuclear. Aquest reglament ha de tenir els criteris adequats de 

distribució i comptar amb tots els agents del territori per a la seva gestió i 

governança posant el focus i prioritzant els projectes mediambientals com ara 

la conservació d'espais naturals gestió forestal sostenible i recuperació d'espais 

agraris i prevenció d'incendis. 

S’ACCEPTA ESMENA 2 DEL GP CUP-NCG 

 

Rebutjat:  54 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i CS) i 76 en contra 

(ERC, JxCat, Vox i PPC) 

 

3. Acabar amb el greuge històric i impulsar, d’una vegada per totes, un pla de 

reactivació econòmica -amb calendari i inversions concretes- per a les 

comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona que s'elabori amb la implicació de 

tots els agents del territori. 
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S’ACCEPTA ESMENA 3 DEL GP CUP-NCG 

 

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

(Vox) i 63 abstencions (ERC i JxCat) 

 

NOU PUNT 3 BIS. Activar convenis i acords de transició Justa, per tal de garantir la 

continuïtat d'activitat econòmica en l'entorn de les centrals, fent del tancament un 

escenari de compromís de les empreses titulars de les plantes amb el futur econòmic 

de l'entorn on aquestes estan situades. 

S’ACCEPTA ESMENA 1 DEL GP ECP 

 

NOU PUNT 3 TER. Implementar una proposta en el desmantellament i tancament de 

les plantes que garanteixi l'ocupació i contractació d'empreses i persones de l'entorn. 

S’ACCEPTA ESMENA 2 DEL GP ECP 

Aprovat:  112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 13 en contra 

(Vox i PPC) i 5 abstencions (Cs) 

 

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

Mesa del 5 de juliol.  
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