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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 COHESIÓ TERRITORIAL 

(302-00194/12)  

 

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

1. Harmonitzar tots els instruments i programes aprovats pel Parlament de 

Catalunya i pel Govern de la Generalitat, com la comissió 

interdepartamental, l’agenda rural o “país viu”, i dotar-los de coherència i 

visió territorial, per lluitar contra la despoblació del món rural. 

2. Aprovar en  el marc de l’harmonització dels diferents instruments i 

programes a què es refereix el punt anterior, en el termini de sis mesos,  un 

pla per establir una estratègia per al repte demogràfic especialment adreçat 

a les comarques d’obligada reactivació,  i que per la seva situació 

econòmica o social, necessiten un especial tractament. 

Esmena transaccional amb l’esmena núm. 2 del GP JxCat i ERC 

3. Iniciar, en el marc d’aquest pla, un treball transversal de les diferents 

conselleries, que hauria d’abordar la governança, els drets i les 

oportunitats, el desenvolupament econòmic, l’equitat territorial i la 

sostenibilitat ambiental. 

S’accepta l’esmena núm. 1 del GP CatECP 

4. Recuperar el pressupost i serveis públics perduts durant els anys de 

retallades, especialment els sanitaris, com un element clau per fixar la 

població al territori. Incentivar als professionals que treballin a les zones 

rurals amb més dificultat de cobertura, sempre d'acord amb les a les noves 

necessitats.  

S’accepta l’esmena núm. 3 dels GP JxCat i ERC 

Aprovats: Unanimitat (132 vots a favor) 

5. Recuperar el pressupost del 2010 per garantir la cobertura de TIC’s arreu 

del territori, especialment a les zones més aïllades o amb comunicacions 

més deficients.  

6. Crear un fons de finançament extraordinari de 30 milions d’euros, a través 

de l’Institut Català de Finances i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, per tal de facilitar els crèdits als agricultors i ramaders 

afectats per la crisi de preus i per garantir la seva viabilitat. 
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Rebutjats: 60 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC), 64 vots en 

contra (JxCat i ERC) i 8 abstencions (CatECP) 

7. Definir i presentar, en el termini de sis mesos, des de l’aprovació del 

pressupost de la Generalitat pel 2020, un calendari d’inversions específic 

per a les comarques que per la seva situació econòmica i social necessitin 

un especial tractament, per tal de compensar les retallades de la inversió 

pública que s’han produït des del 2010, reforçant els seus serveis públics . 

Esmena transaccional amb l’esmena núm. 6 dels GP JxCat i ERC 

8. Presentar, en el marc del pla, una bateria de mesures extraordinàries 

encaminades a reforçar els serveis públics (ensenyament, serveis socials, 

serveis d’ocupació, habitatge...) d’aquelles comarques que reben població i 

que tenen altes taxes d’atur. 

S’accepta l’esmena núm. 7 dels GP JxCat i ERC 

NOU PUNT 

9. Desenvolupar, en el termini de sis mesos, un pla d'incorporació activa de la 

població Jove al món rural i agrari, amb la previsió de mesures per facilitar 

l'accés a la terra i incentius als projectes petits i mitjans d'innovació en la 

producció, transformació i distribució agrària. 

S’accepta l’esmena núm. 3 del GP CatECP 

Aprovats: Unanimitat (132 vots a favor) 

 

 

   

 

 


