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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 LA CUP SOBRE LA CRISI ECOLÒGICA I ELS 

CONFLICTES AMBIENTALS I TERRITORIALS (Tram. 302-00128/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta: 

1. Al Govern de la Generalitat a presentar: 

a) En el termini de 3 mesos un pla de mesures amb l’objectiu de fer efectiu el 

contingut anul·lat per la sentència del Tribunal Constitucional. 

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 

b) En el termini de 3 mesos un calendari d'execució dels aspectes pendents de la 

Llei 16/2017, d'agost, del Canvi Climàtic.  

c) Abans d'acabar l'any 2019 un pla mesures concretes que transformin en temes 

pràctics la declaració d'emergència climàtica del govern de la Generalitat de 

Catalunya. 

Transacció amb l’esmena 1 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

2. Insta al Govern de la Generalitat a iniciar durant el 2020 els tràmits de 

redacció del  Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc 

Natural de l'Alt Pirineu, tal i com estableix l'article 5 del Decret 194/2003, de l'1 

d'agost, de creació del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'article 5 de la Llei 12/1985, 

de 13 de juny, d'espais naturals. 

Transacció amb l’esmena 2 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

3. Insta al Govern a impulsar una consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern, 

perquè el conjunt de la ciutadania del Pirineu  pugui votar, aportar les seves 

opinions, necessitats, propostes i expectatives fomentant un debat públic, obert i 

transparent on s'exposi tota la informació ambiental, econòmica i territorial 

necessària pel debat. També insta als ens locals afectats, ajuntaments i consells 

comarcals, a facilitar el debat a través de les institucions municipals.  

Transacció amb l’esmena 3 de JxCAT i ERC  

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 52 en contra (Cs i 

PSC-Units) i 3 abstencions (PPC) 
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4.- Insta al Govern a paralitzar immediatament les obres relacionades amb els 

Jocs Olímpics d’hivern ja iniciades (l’ampliació de Coll de Pal i l’ampliació de la C -

16) al Berguedà i tots els projectes vinculats als JJOO d’Hivern i a aprovar una 

moratòria fins que aquests no hagin estat aprovats per referèndum. 

Rebutjat:  12 vots a favor (CatECP i CUP) i 117 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

 

5. Insta al Govern a iniciar les extincions de totes les concessions hidroelèctriques 

caducades per tal de determinar la seva reversió a control públic, i que vetlli pel 

compliment dels cabals ecològics de totes les conques internes de Catalunya.  

Transacció amb l’esmena 4 de JxCAT i ERC  

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 3 vots en 

contra (PPC) i 35 abstencions (Cs) 

 

6. Insta el Govern a exigir al Ministeri per a la Transició Ecològica el traspàs 

definitiu de totes les competències en matèria de concessions de les conques de 

l'Ebre de Catalunya i a crear una Confederació Hidrogràfica pròpia per a la conca 

hidrogràfica de la Garona. 

Transacció amb l’esmena 5 de JxCAT i ERC  

Aprovat: 74 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 55 en contra (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 

7.- Insta al Govern de la Generalitat a desestimar l'execució del perllongament de 

la C-32 fins a Lloret de Mar, i a anul·lar els compromisos que suposin la 

implantació de peatges a l'ombra, un augment de tarifa dels peatges actuals, o un 

allargament del període de concessió d'aquests.  

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 117 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

 

8. Insta al Govern als següents acords en relació a les necessitats de mobilitat de 

la Selva Marítima 

a) Millorar el tram de la carretera (Gi-600) de l'actual final de la C-32 fins la 

rotonda de Mas Cremat. 

b) Millorar C-63 entre Vidreres i Lloret 
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c) Executar el projecte EI-TX-05610 Bus Blanes-Lloret 

d) Encarregar projecte constructiu Ronda Nord de Lloret 

e) Impulsar l'estudi previ del corredors BkCat de Blanes a Lloret de Mar, 

possibilitant l'establiment del servei BRT (bus ràpid trànsit) que potenciï la 

velocitat comercial dels serveis de transport públic en autobús per fer- lo 

competitiu amb el vehicle privat proporcionant un sistema de transport col lectiu 

que pugui assolir els nivells de capacitat d'un sistema ferroviari.  

Transacció amb l’esmena 6 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

9. El Govern de la Generalitat, tal i com marca la legislació vigent, analitzarà 

totes les al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles, i 

tindrà en consideració aquelles que coincideixin amb els objectius fixats al PDU, 

tals com la desclassificació de sòls que elimini sectors urbanitzables que encara 

no s'han executat com es proposa en les al·legacions presentades per l’entitat 

IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ. 

Transacció amb l’esmena 7 de JxCAT i ERC  

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 en 

contra (PPC) 

 

10.- Insta al Govern a no fer efectiva la compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el 

recinte de casinos de Hard Rock (abans coneguts com BCN World) a través 

l’Institut Català del Sòl o qualsevol altre ens del sector públic català.  

Rebutjat:  12 vots a favor (CatECP i CUP), 49 vots en contra (JxCat i PSC-

Units) i 68 abstencions (Cs, ERC i PPC) 

 

11. Continuar amb el procés de revisió administrativa del projecte de l'abocador a 

Riba-roja de l'Ebre, des del punt de vista ambiental, urbanístic i de l'adequació de 

les futures: llicències municipals al Pla Especial Urbanístic vigent. 

S’accepta l’esmena 9 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

12. Al Govern de la Generalitat a automatitzar progressivament les dades que 

proporcionen l e s estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de 

la Contaminació Atmosfèrica i a proporcionar necessàriament dades horàries 
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d'ozó, diòxid de nitrogen i PMIO, i dels altres contaminants de què sigui de relleu 

recollir-les específicament d'acord amb la situació concreta de l'estació de control 

i instar a les Taules de Qualitat de l’Aire locals a buscar els mecanismes 

institucionals o no, que permetin un anàlisi acurat i independent de la qualitat de 

l’aire a cada territori concret. 

Transacció amb l’esmena 10 de JxCAT i ERC  

 Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

13.- Al Govern de la Generalitat a la creació d’una comissió permanent de 

seguiment dels acords pel retorn dels cabals del riu Ter signats a la Taula del Ter. 

Aquests òrgan ha de garantir de forma transparent i regular la veracitat del 

compliment dels acords de la Taula del Ter desplegant totes les eines i 

procediments informatius que siguin necessaris.  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

14. Al Govern a incrementar les partides pressupostàries destinades a la 

prevenció i a l'extinció d'incendis, tendint a un equilibri progressiu entre el 

percentatge destinat a extinció i prevenció, establint un programa coordinat entre 

ambdues actuacions que estableixi, de manera conjunta, mesures de gestió 

efectives que contribueixin a reduir el nombre d'actuacions d'extinció. 

Transacció amb l’esmena 11 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

15.- Al Govern de la Generalitat a que adopti mesures efectives per a resoldre la 

manca de planificació històrica en la implantació de les explotacions ramaderes, 

tenint en compte les limitacions reals dels recursos disponibles, afegida a la 

manca real i efectiva del control dels programes de repartició de les dejeccions 

ramaderes al sòl agrari. 

Rebutjat:  15 vots a favor (CatECP, CUP i PPC), 62 vots en contra (JxCat i 

ERC) i 52 abstencions (Cs i PSC-Units) 

 

16.- Al Govern de la Generalitat a que garanteixi la bona qualitat i disponibilitat 

de les aigües subterrànies en base a la Directiva Marc de l’Aigua, en el seu article 

1d) i que doni compliment efectiu a la obligació següent «garanteixi la reducció 

progressiva de la contaminació de l’aigua subterrània i eviti noves 

contaminacions» i prioritzi i faci efectiu l’ús racional i sostenible de l’aigua, com a 

bé natural, d’especial interès públic, estratègic, i cada vegada més escàs.  
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Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

17.- Al Govern de la Generalitat a que dicti la suspensió de les tramitacions i 

llicències de totes les granges mentre es redacta el Pla Director Urbanístic de les 

explotacions ramaderes. D’acord amb l’article 73 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost 

pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, el Departament de Territori i 

Sostenibilitat té potestat de suspendre les tramitacions i llicències d’instal·lacions 

o ampliacions de les activitats que regula l’esmentat Pla. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP), 114 vots en contra (Cs, JxCat, 

ERC, PSC-Units) i 3 abstencions (PPC) 

 

18. Al Govern de la Generalitat a tenir en compte que una part de la crisi 

ecològica que viu Barcelona és motivada per la contaminació derivada dels 

creuers es prenguin les següents mesures: 

a) Prioritzar l'entrada als vaixells, en el Port de Barcelona, que utilitzin 

combustibles de baixa contaminació i als que tinguin instal ·lats sistemes de filtres 

de partícules i catalitzadors d'òxids de nitrogen, així com impulsar la creació 

d'una Àrea de Control d'Emissions (ECA per les seves sigles en anglès). 

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 3 

abstencions (PPC) 

b) Pla d’electrificació progressiva del Port de Barcelona i de connexió de 

creuers i dels vaixells de mercaderies a la xarxa elèctrica local quan estan 

atracats al port. 

c) Potenciar definitivament el transport ferroviari de mercaderies que poden 

ser transportades d’origen a destí en aquest mitjà. 

Transacció amb l’esmena 12 de JxCAT i ERC  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

19. Instar al Govern de la Generalitat ha declarar una moratòria immediata en la 

venda d’oliveres monumentals.  

S’accepta l’esmena 1 de CatECP  

Aprovat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 100 abstencions (Cs, 

JxCat, ERC i PPC) 


