
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  21/03/2019 

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 CatECP SOBRE ELS CONFLICTES AMBIENTALS A 

CATALUNYA (Tram. 302-00075/12) 

 

1. Aturar les obres dels projectes urbanístics de les zones afectades per la 

moratòria decretada de la Generalitat a la Costa Brava, especialment a Sa 

Guarda a Cadaqués i Sa Riera a Begur.   

Rebutjat: 28 vots  a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i diputada no 

adscrita) i 98 vots en contra (Cs, JxCat, ERC i PPC) 

 

2. Actuar amb la màxima celeritat pel que fa a la redacció i tramitació del PDU 

de sòls no sostenibles, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria.  

Esmena 1 de JxCat i ERC Acceptada. 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

 

3. Aturar els projecte de prolongació de la C-32 a Lloret de Mar  pels seus 

greus impactes ambientals i d’aposta per un determinat model turístic i 

urbanístic. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP, CUP, dos diputats de Cs i diputada 

no adscrita) i 114 vots en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

4. Aturar les ampliacions de les estacions de muntanya actualment existents i, 

especialment, aquelles gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya.   

Rebutjat: 10 vots a favor (CatECP, CUP i diputada no adscrita) i 116 

vots en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

5. a. Iniciar els passos necessaris per tal de revertir el Transvasament del 

Siurana – Riudecanyes.  

Rebutjat: 11 vots a favor (CatECP, CUP, un diputat de Cs i diputada no 

adscrita) i 116 vots en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

5b. Iniciar els passos necessaris per atendre les necessitats hídriques, tant 

ambientals com econòmiques, de les conques del Siurana i Riudecanyes, a 

fi i efecte de garantir el cabal ecològic. 

Transacció amb l’Esmena 3 de JxCat i ERC 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 
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6. Prendre les mesures necessàries per tal que les empreses elèctriques no 

provoquin greus impactes ambientals als nostres rius com en el cas de La 

Vall Fosca i el riu Flamisell. 

7. Posar en marxa un Projecte de Llei per a la protecció de les oliveres 

mil·lenàries i monumentals tant al Montsià com al conjunt de les Terres de 

l’Ebre. 

Aprovats: Unanimitat (127 vots a favor) 

8. Implementar les propostes que la Taula de Consens del Delta està 

proposant per la protecció del Delta de l’Ebre i que són competència de la 

Generalitat. 

Aprovat: 122 a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP* i 

diputada no adscrita) i 4 abstencions (PPC)  

*En acabar la votació, la CUP ha aclarit que s’ha equivocat en el sentit del vot 

9. Posar en marxa un pla de xoc d’energies renovab les a Catalunya 

mitjançant, entre altres la modificació i millora del Decret 147/2009 de 22 

de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables 

per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 

Catalunya,   per tal de fer possible avançar de manera decidida en els 

objectius de generació d’Energies Renovables l’any 2030.  

Transacció amb Esmena 4 de JxCat i ERC 

Aprovat: Unanimitat (127 vots a favor) 

10. Convocar el més aviat possible una Cimera d’agents socials, 

econòmics, entitats ecologistes i partits polítics per tal de rellançar les 

polítiques de lluita contra el Canvi Climàtic a Catalunya.  

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

diputada no adscrita) i 7 abstencions (PPC i CUP) 

 

 

  

 


