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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 LES INFRAESTRUCTURES 

(tram. 302-00201/13) * 

 

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

1. Donar compliment als acords subscrits a la Comissió Mixta d’Assumptes 

Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, per tal d’executar la 

sentència del Tribunal Suprem 1668/2017 relativa a la Disposició Addicional 

Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en la que es va acordar 

incloure en els pressupostos generals de l’Estat la partida de  759 milions 

d’euros entre els exercicis 2021 i 2024, per compensar el dèficit inversor en 

infraestructures a Catalunya el 2008 i, a presentar en el termini de dos mesos 

la relació d’infraestructures de mobilitat que finançarà amb aquests recursos.  

Aprovat:  77 vots a favor (PSC-Units, JxCat, ECP i Cs), 11 vots en contra (Vox 

i diputat no adscrit) i 43 abstencions (ERC, CUP i PPC) 

 

2. Que comprometi, en el termini de 6 mesos, la inversió i concreti el calendari per 

fer efectius en primer lloc, l’allargament de la Línia 3 fins a Esplugues de 

Llobregat, de la Línia 4 fins a La Sagrera i de la Línia 1 fins a Badalona; en 

segon lloc, l’adquisició de nous trens que donin resposta a la creixent demanda 

de mobilitat al metro; i finalment l’execució del Pla de Manteniment i Millora 

2023-2035 per garantir així la qualitat i la seguretat de la infraestructura i del 

servei. 

Aprovat:  92 vots a favor (PSC-Units, ERC, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 39 abstencions (JxCat, CUP i un diputat d’ERC) 

 

3. Continuar parlant amb el Govern d'Espanya i AENA per tal de transformar i 

ampliar l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub 

intercontinental, que permeti el seu creixement amb respecte a la biodiversitat i 

a les directives ambientals europees posant especial cura en la preservació  de 

l'espai natural protegit del Delta del Llobregat  perquè sense apriorismes es 
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treballi per cercar el consens necessari i facilitar el desenvolupament d'un 

model aeroportuari que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària dels 

aeroports de Girona i Reus per a millora competitivitat i garantint el consens 

territorial. 

4. Acordar, en el termini de dos mesos, amb el Govern d’Espanya els mecanismes 

que permetin la redacció del projecte de la Ronda Nord del sistema viari entre 

Sabadell, Castellar del Vallès i Terrassa, tal com ja preveu el Pla Específic de 

Mobilitat del Vallès, i la posterior execució de les obres per part del Govern de 

la Generalitat de Catalunya, i acordar també el conveni que garanteixi el 

finançament d’aquesta infraestructura per part del Govern d’Espanya. 
S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP JxCAT 

Aprovats:  83 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 

48 vots en contra (ERC, CUP i ECP) 

 

5. Dotar en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya les partides 

adients per elaborar els estudis informatius per l’arribada de la línia S2 a 

Castellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com el 

desdoblament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa. 

 

Aprovat:  101 vots a favor (PSC-Units, ERC, Vox, CUP, ECP, Cs, PPC, diputat 

no adscrit i un diputat de JxCat) i 30 abstencions (JxCat) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta  

 

http://www.parlament.cat/

