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Resolució 850/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de la 
licitació dels terrenys de l’antiga Radio Liberty a la platja de Pals
250-01140/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de la licitació dels terrenys de l’anti-
ga Radio Liberty a la platja de Pals (tram. 250-01140/12), presentada pel Grup Par- 
lamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60301).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aturar la tramitació de la concessió d’ús dels terrenys de l’antiga Radio Liber-

ty a la platja de Pals (Baix Empordà), perquè sigui la Generalitat qui lideri la recu-
peració definitiva d’aquest important espai natural.

b) Descartar el projecte Aquam com a possibilitat per a aquests terrenys.
c) Instar l’Administració corresponent d’acord amb el conveni signat a retirar al 

més aviat possible les instal·lacions de l’antiga Radio Liberty que romanen encara a 
la platja de Pals, respectant, en qualsevol cas, les restes arqueològiques que hi pugui 
haver i les necessàries per a executar competències municipals o projectes compati-
bles amb els valors mediambientals.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2020
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Co-

missió, Assumpta Escarp Gibert

Resolució 851/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aturada de 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat i la creació d’un 
sistema aeroportuari català integrat
250-01158/12

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 28, 13.07.2020, DSPC-C 524

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de l’aero-
port de Barcelona - el Prat (tram. 250-01158/12), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari  
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 60307).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que no tra-

miti cap projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat que impliqui un 
augment il·limitat de passatgers, i en conseqüència un augment del trànsit aeri, que 
provoqui un impacte sobre el medi natural i la biodiversitat de l’entorn del delta del 
Llobregat.

b) Iniciar urgentment els treballs per a crear un sistema aeroportuari català inte-
grat que doni resposta al territori.
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