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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Gaíiano, portaveu, Óscar Ordeig i Molist, diputat del Crup Parla
mentari Socialista, d'acord amb el que estableix l'article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Go
vern sobre la despoblació a les zones rurals (tram. 300-00144/11).

MOCIÓ

Ei Parlament insta al Govern a:
1. Assumir i Impulsar els objectius i accions recollits al Llibre Verd sobre la
cohesió territorial de la Unió Europa, englobats dintre de la nova estra
tègia Europa 2020, per tal de compensar les desigualtats entre les àrees
rurals i urbanes. Al mateix temps, implicar el conjunt de la ciutadania en
la lluita contra la despoblació a través d'un creixement sostenible i equi
librat al conjunt del territori i cooperatiu entre tes àrees urbanes i rurals.

2. Impulsar un espai de debat i reflexió sobre la despoblació a Catalunya,
amb la participació de les diferents administracions públiques, entitats i
experts que puguin aportar la seva visió sobre la qüestió de la despo
blació i la fractura territorial.

3. Crear un comissionat, que depengui del Departament de Presidència
que analitzi, assessori, elabori informes i proposi mesures al Govern per
impulsar el desenvolupament econòmic i social de les zones rurals del
país i eviti la despoblació.
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4. Que cadascun dels diferents Departaments del Govern elabori un infor
me on avaluïn la situació actual de despoblació d'algunes zones rurals i
proposin mesures concretes de la seva competència per ajudar a fixar-hi
la població. Posant especial atenció en les àrees de Salut, Ensenyament,
Afers Socials, Empresa, Obra Pública i Agricultura, entre d'altres.

5. Impulsar un Observatori Socioeconomic de les zones rurals de Catalunya
per detectar els pobles o territoris amb risc de despoblació, desaparició
0 empobriment.

6. Replantejar, conjuntament amb el Govern de l'Estat i de la Unió Europea,
millores i canvis en els programes públics per tenir més en compte cri
teris de despoblació o empobriment, en comptes de demogràfics, i
aconseguir els objectius de cohesió territorial recollits al Llibre Verd de
la UE.

7. Estudiar l'impuls de mesures fiscals i financeres favorables a les perso
nes i empreses que tinguin la seva residència o s'instal·lin en zones amb
risc de despoblació.

8. Presentar, abans de tres mesos, un Pla per garantir la cobertura de tele
fonia mòbil i la connexió d'internet arreu del territori, amb la planifica
ció d'accions, recursos i temps necessaris per a la seva realització.

9. Donar màxima prioritat a les polítiques d'igualtat a les zones més rurals
1 allunyades de les capitals, amb accions de suport a les diferents àrees
que afecten a les dones i que evitin la mascuünització i desaparició dels
pobles petits.

10.Recuperar la partida econòmica destinada a la Fundació Món Rural, re
cuperant l'import del 2010.

1 l.Que el Departament d'Ensenyament presenti una proposta, amb els cri
teris i condicions, per recuperar les ajudes al transport escolar gratuït
als municipis amb pobles agregats sense escola.
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12.Recuperar el pressupost perdut des del 2010 per a la gestioT'proTm^
deis Pares Naturals de Catalunya, que acumula una davallada del 60%.

1 3.Impulsar un Pla de Xoc per dinamitzar el Turisme Rural per aturar la da
vallada d'ocupació turística respecte el 2010 i recuperar les dades ante
riors a la crisi econòmica el més aviat possible.

14.Presentar una proposta de descentralització i acostament a les zones
més rurals de Catalunya dels diferents Departaments i serveis de la Ge
neralitat per impulsar una administració pública racional i propera als
ciutadans que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris
als pobles més allunyats.

1 5.Que la Consellera de Presidència comparegui a la Comissió d'Afers Insti
tucionals, abans de 3 mesos, per tal d'informar sob,re les conclusions
dels diferents informes del Govern i dels punts aprovats en aquesta mo
ció sobre la despoblació.

Palau del Parlament, 23 de març de 201 7

Eva Granados

a iano

Portaveu del GP
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