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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 DE CatECP SOBRE LES DESIGUALTATS 

TERRITORIALS A CATALUNYA (302-00192/12)  

  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar una Agenda Rural de Catalunya com a eina de governança 

participativa i planificació estratègica que permeti potenciar les oportunitats 

del món rural i afrontar els reptes que plantegen tant les creixents 

desigualtats territorials que afecten a les àrees rurals com les dinàmiques 

de despoblament. Aquesta Agenda Rural avançarà amb coherència amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i es coordinarà amb la ja 

existent Agenda Urbana de Catalunya. 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

1bis. Reclamar, tal com va aprovar el Ple del Parlament el 25 de juliol de 2019 

a la Moció 108/Xll del Parlament de Catalunya, sobre la gestió del territori, la 

lluita contra el despoblament rural i els ajuts a zones que han patit incendis 

forestals, la posada en ple funcionament de la Comissió Interdepartamental i 

la presentació de les seves conclusions i accions. El Parlament també lamenta 

la manca, per part del Govern, d'un projecte integral de país, amb accions i 

finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, l'empobriment i 

l'envelliment de moltes zones rurals. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 69 

abstencions (JxCat, ERC i CUP)   

 

2. Finalitzar durant el 2020 la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra 

òptica) a totes les capitals de comarca i continuar amb el desplegament a 

tota la resta de municipis, amb l’objectiu que tots els nuclis de població de 

més de 50 habitants estiguin connectats el 2023. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

3. Garantir, des del Servei Català de la Salut, una gestió integrada i equitativa 

dels serveis i les rutes assistencials de tots els territoris, sigui quin sigui el 

gestor, amb protocols i guies clíniques unificades, amb l’objectiu de 

garantir l’equitat territorial pel que fa als temps d’espera per a proves, 

visites d'especialista o intervencions. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

Aprovats: per unanimitat (132 vots a favor) 
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3bis. Recuperar el pressupost i serveis sanitaris perduts durant els anys de 

retallades, tant a l’atenció sanitària com als Hospitals comarcals de Catalunya, com 

un element clau per fixar la població al territori. Presentar, durant els propers 3 

mesos, un programa d'incentius econòmics i laborals als professionals sanitaris de 

que treballin a les zones rurals amb més dificultat de cobertura. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 69 

abstencions (JxCat, ERC i CUP)   

 

4. Reclamar al Govern de l’Estat l’aplicació de la Disposició adicional tercera 

de l’Estatut en matèria d’infraestructures, així com el compliment dels 

compromisos de finançament del Pla Rodalies, tot prioritzant aquelles 

infraestructures que permetin reduir els dèficits de mobilitat del món rural. 

Aprovat: 94 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 38 

abstencions (Cs i PPC) 

5. Implementar conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments un pla de 

suport financer i de manteniment per tal de garantir que tots els nuclis de 

població disposin d'un accés rodat de qualitat, per mitjà de vies asfaltades, 

segures i amb un manteniment adequat. De la mateixa manera, per tal de 

donar servei als habitants de territoris o ciutats mitjanes, reclamar al 

Govern de l'Estat que els serveis ferroviaris de llarga distància tinguin 

parades en aquests municipis, en concret l'AVLO a Lleida i Camp de 

Tarragona, i l'Euromed a l'Aldea. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 4 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

6. Instar el Govern de l’Estat espanyol a fer efectiva la transferència de les 

beques i ajuts universitaris pendent des de fa dècades i, al mateix temps, 

crear un sistema d’ajuts públics per a tots i totes les estudiants que hagin 

de residir fora del seu domicili per motiu dels estudis que cursen. Aquest 

sistema hauria de superar l'actual sistema de beques per convertir-se en un 

sistema universal, progressiu segons nivell de renda i que, vinculat als 

resultats acadèmics, compensi, si més no en part, les despeses de 

transport i allotjament dels i les estudiants durant el curs acadèmic. 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 5 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 129 vots a favor (JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP i CUP) i 

3 abstencions (PPC) 

7. Planificar el creixement de les energies renovables amb criteris de justícia 

territorial, apostant per un model democratitzador, de generació distribuïda 

i evitant  la massificació d’aerogeneradors i de centrals fotovoltaiques en 

determinades comarques, respectant el paisatge, el patrimoni natural i 

cultural i la salut de la població. 

8. En el marc de la creació de l’Agència de la Natura, dotar de recursos i eines 

de gestió suficients el conjunt dels espais dels Sistema d’Espais Naturals 

Protegits del país. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

Aprovats: 115 vots a favor (JxCat, ERC, Cs, CatECP, CUP i PPC) i 17 

abstencions (PSC-Units) 

 

9. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per tal 

de consensuar mesures urgents adreçades a frenar la regressió i 

subsidència del Delta i assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de 

l’Ebre. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 7 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

10. Culminar les accions previstes al Pla d'acció de la fruita dolça 2018-

2020 i donar-li continuïtat amb l’objectiu de  fer front a la crisi de preus i 

assegurar un futur viable per al sector. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 8 DELS GP JxCat I GP REPUBLICÀ 

11. Avaluar l’impacte territorial de les mesures i accions impulsades pel 

propi Govern. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DEL SP PPC 

Aprovats: 115 vots a favor (JxCat, ERC, Cs, CatECP, CUP i PPC) i 17 

abstencions (PSC-Units) 
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12. Definir i presentar un calendari d'inversions específic per a les Terres 

de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran i les Terres de l’Ebre per tal de compensar els 

dèficits d’inversió pública d’aquests territoris, que son també els que 

pateixen major despoblació. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 4 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

13. Presentar, en el marc de la comissió interdepartamental, una bateria 

de mesures fiscals, financeres i normatives que facilitin l'activitat 

econòmica i la qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc 

de despoblació. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

14. Potenciar la comunicació i la coordinació de les accions necessàries 

per lluitar contra la despoblació entre les administracions publiques de 

Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

15. Recuperar les ajudes al transport i al menjador escolars als nuclis 

agregats sense escola. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 7 DEL GP SOCIALISTES-UNITS 

Aprovats: per unanimitat (132 vots a favor) 

 
 

 

    


