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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 Cs SOBRE ELS PROBLEMES DE MOBILITAT (Tram. 

302-00135/12)  

 

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

 

1. Continuar amb els treballs de redacció del nou pla director 

d’infraestructures 2021-2030 que inclogui un pla d’inversió orientatiu i 

una calendarització pels propers 5 anys, i que fixi les prioritats 

d’infraestructures viàries, ferroviàries i de transport competència de la 

generalitat tenint en compte l’actual situació d’emergència climàtica.  

Transacció amb la esmena 1 del GP Junts per Catalunya i GP Republicà i l’esmena  

1 del GP Catalunya en Comú Podem 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

2. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un Pla de Serveis de Transport 

Interurbà de Catalunya actualitzat, que concreti els serveis de viatgers a oferir a 

mitjà i llarg termini tant per carretera com per ferrocarril, de manera que s'evitin 

duplicitats, s'optimitzin els recursos, es pugui oferir un millor i major servei a la 

ciutadania i fer front a la emergència climàtica. 

S’accepta l’esmena 2 del GP Catalunya en Comú Podem 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 en contra 

(JxCat i ERC) 

 

3. Assumir, d'una vegada per totes i amb decisió, les competències traspassades 

del servei ferroviari de Rodalies, defensant-lo i millorant-lo a través de plans 

d'inversió i gestió. En aquest sentit, presentar en el termini de sis mesos: 

3.1. Una agenda 2030 per al servei de Rodalies a la qual s'estableixi el full 

de ruta per als propers onze anys. 

Rebutjat: després de produir-se l’empat en tres votacions, amb el mateix 

resultat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

3.2. Una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees en 

relació amb l'entrada de nous operadors ferroviaris, en particular per als 

nous serveis previstos com la llançadora d'accés a l'aeroport de Barcelona o 

el Tren-Tram de Tarragona. 
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Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat i ERC) i 28 

abstencions (PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

3.3. Un pla d'inversió en concordança amb els punts anteriors i, en 

particular, un pla de renovació i manteniment de trens. 

Rebutjat: després de produir-se l’empat en tres votacions, amb el 

mateix resultat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 en 

contra (JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

 

4. Establir, sense esperar l'arribada de la T-Mobilitat, un Abonament Mensual per 

a Joves amb el qual puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de 

Catalunya per un import fix mensual súper reduït, inferior a 30 euros, de manera 

que el transport públic resulti l'opció més atractiva per als desplaçaments dels 

joves i puguin incorporar-la fàcilment als seus costums de mobilitat futura al llarg 

de la seva vida. 

Rebutjat: 48 vots a favor (Cs, CatECP i PPC), 64 en contra (JxCat i ERC) i 

19 abstencions (PSC-Units i CUP) 

 

5. Accelerar la posada en servei de la T-Mobilitat, que acumula ja anys de retard, 

i incloure l'Abonament Mensual per a Joves dins la seva política tarifària. 

5bis. En el supòsit de noves dificultats sobrevingudes de posada en marxa 

de la T-Mobilitat, a través de l’ATM, posar en marxa l’1 de gener de 2021 

un nou model de corones i modalitats tarifàries no discriminatòries i que 

s’ajusti a les previsions de la T-Mobilitat. 

S’accepta l’esmena 1 del GP Socialistes i Units per Avançar 

Rebutjat: 48 vots a favor (Cs, CatECP i PPC), 68 en contra (JxCat, ERC i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

6. Una campanya informativa urgent sobre les restriccions de trànsit per 

contaminació, tant actuals com futures, que es dirigeixi especialment a la 

població de municipis fora de l'àrea restringida i que informi sobre les alternatives 

de mobilitat disponibles. 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

7. Derogar el Decret Llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria 

de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, ja que 
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el Consell de Garanties Estatutàries va advertir sobre la seva inconstitucionalitat, 

genera una enorme inseguretat jurídica i no resol els problemes del sector. 

Impulsar una Taula de Treball amb totes les parts per a elaborar un nou marc 

regulador, que eviti limitar les opcions per a la ciutadania però resulti més just i 

equitatiu per a tots els agents i treballadors implicats. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 92 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

 

8. Estudiar, en el marc del Pla Director d’Infraestructures del transport públic 

col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 2021-2030 (PdI), la 

incorporació de: 

S’accepta l’esmena 3 del GP Junts per Catalunya i GP Republicà 

8.1. Incloure en el PdI els resultats de l’elaboració del Pla Director 

Urbanístic dels aparcaments d'intercanvi modal transport públic-

transport privat (P&R) a l'àmbit de l’ATM de Barcelona per a 

L’execució d’aparcaments dissuasoris (park and rides) prioritzant 

l’execució abans de final del 2020 d’aquells que puguin afavorir la 

complementarietat del vehicle privat fora de les Zones de Protecció 

Especial de l'ambient atmosfèric amb el transport públic per a 

accedir-hi. Aquests aparcaments han de tenir, sempre que sigui 

possible, fàcil accés des de les principals vies de comunicació i 

permetre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril 

o als serveis de bus ràpid. 

Transacció amb la esmena 4 del GP Junts per Catalunya i GP Republicà 

8.2. L’execució del perllongament de l’L1 de metro pel nord des de Santa 

Coloma de Gramenet fins al litoral de Badalona, entre les estacions de 

Fondo (actual final de línia) i Badalona Rodalies. 

8.3. La previsió d'inversió orientativa fins a la seva finalització per a les 

obres més significatives, com la línia 9 de metro. 

S’accepta l’esmena 6 del GP Junts per Catalunya i GP Republicà 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

8.4. I la unió dels tramvies de Barcelona per la Diagonal. 

S’accepta l’esmena 5 del GP Catalunya en Comú Podem 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 4 en contra 

(PPC) i 64 abstencions (JxCat i ERC) 
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9. Reconèixer que la disposició addicional 3a de l'Estatut d’Autonomia de 

Catalunya s'ha d'interpretar de manera que no pot tenir, de cap manera, efectes 

directament vinculants per a l'Estat, tal com confirma la Sentència del Tribunal 

Constitucional de 28 de juny de 2010 en el seu fonament jurídic 138è i, per tant, 

deixar de desinformar i mentir a l’opinió pública afirmant el contrari del que està 

establert en el nostre ordenament jurídic. 

Rebutjat: 41 vots a favor (Cs, PPC i un diputat de CatECP), 75 en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

 

10. Informar de l’estudi informatiu i de l’impacte ambiental del tren 

lleuger (tren-tram) que està elaborant FGC, una vegada finalitzat. 

S’accepta l’esmena 7 del GP Junts per Catalunya i GP Republicà 

Aprovat: per unanimitat (132 vots a favor) 

 

 

 


