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Sessió 4, dijous 14 d’abril de 2016

Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut de Recerca en Energia de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les activitats de 
l’Institut amb relació a les polítiques energètiques. Tram. 356-00029/11. Jordi Terrades i 
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença. (*)

2. Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil de les centrals nu-
clears. Tram. 250-00034/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 19, 
12; esmenes: BOPC 63, 14).

3. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts de recàrrega 
dels vehicles elèctrics. Tram. 250-00053/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 
4; esmenes: BOPC 69, 7).

4. Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, desenvolupament 
i innovació. Tram. 250-00066/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 37, 18; es-
menes: BOPC 69, 8).

5. Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional i interna-
cional del turó de la Seu Vella de Lleida. Tram. 250-00087/11. Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 44, 46; esmenes: BOPC 80, 5).

6. Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera. Tram. 250-
00113/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 49, 18; esmenes: 
BOPC 80, 6).

7. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el clúster industrial de Catalunya. Tram. 
356-00034/11. Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Salvador Duarte, president de la Confederació de Tre-
balladors Autònoms de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre les activitats de la Confederació i la situació dels treballadors autònoms. 
Tram. 356-00035/11. Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

(*) La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a substanciar la compa-
reixença del director de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya com a punt 2 de l’ordre del dia.
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9. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest pacte. Tram. 356-00045/11. 
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les polítiques en matèria d’univer-
sitats i recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. Tram. 356-00052/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de responsables del Pacte Més Indústria davant la Co-
missió d’Empresa i Coneixement perquè informin sobre la situació del sector industrial i 
sobre l’estat de les mesures del Pacte Més Indústria. Tram. 356-00070/11. Joan García 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la proposta de prolongar la vida útil  de les 
centrals nuclears
250-00034/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada, Marc Vidal i 

Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent.

Exposició de motius
Des de l’any 2014 s’està estenent la idea d’allargar fins a 60 anys o més la vida útil 

de les centrals nuclears que operen a casa nostra. Concretament l’Associació Nuclear 
Ascó-Vandellòs (ANAV), entitat que gestiona les centrals catalanes propietat d’Endesa 
i Iberdrola (empreses de l’oligopoli elèctric), està duent a terme inversions milionàries 
amb la intenció de respondre als requeriments posteriors a l’accident de Fukushima i 
seguir operant més anys, enllà de la vida útil prevista quan van ser construïdes.

En paral·lel s’estan destapant una sèrie conflictes en el sí del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) tant pel que fa a la solvència tècnica com a la politització del mateix. 
Aquests dies hem vist com els tècnics del CSN han denunciat la politització del mateix, la 
seva falta d’independència i l’interès permanent per defensar les elèctriques, a qui haurien 
de controlar. S’ha cessat a un cap d’àrea perquè es va oposar a rebaixar els criteris per a 
calibrar la gravetat dels incidents. El Partit Popular, a poques setmanes de les eleccions 
generals, ha imposat unilateralment un nou conseller de manera que ha obtingut la ma-
joria absoluta, amb tres dels cinc que el composen. Catalunya que disposa del major 
parc nuclear de l’Estat es queda sense cap tipus de representació al CSN.

Davant d’aquesta greu situació que a l’Estat s’agreuja per les incerteses sobre la re-
obertura de Garoña o la construcció del nou magatzem de residus (ATC) a Villar de 
Cañas, representants d’entitats del moviment antinuclear de Catalunya, la resta de l’Es-
tat i Portugal van acordar sol·licitar al nou govern que surti de les eleccions generals de 
2015 que no es concedeixin nous permisos d’explotació a les centrals nuclears, un cop 
expirin els que tenen concedits actualment, de manera que com a molt tard es tanquin 
les nuclears espanyoles segons vagin expirant els seus permisos d’explotació, si no ho 
fan abans per motius econòmics, de seguretat o de política energètica.

D’aquesta manera pel que fa a les centrals nuclears a Catalunya: Ascó I tancaria el 
22 de setembre de 2021, després de 37 anys d’explotació, Ascó II tancaria el 22 de se-
tembre de 2011, després de 36 anys d’explotació, i Vandellòs II tancaria el 26 de juliol 
de 2020 després de 33 anys d’explotació. I la darrera a tancar a l’Estat serà la central de 
Trillo a Guadalajara, que ho farà en 2024.

Aquest període de temps permet que les centrals estiguin amortitzades després del 
seu tancament, la qual cosa donarà la possibilitat als seus explotadors de recuperar les 
seves inversions i evitar que puguin reclamar per aquest fet; evita igualment que els 
operadors puguin recórrer legalment al no tenir cap permís vigent, i permet també que 
una part dels enormes beneficis de la venda del kWh nuclear en l’actual mercat elèctric 
espanyol (coneguts com a «wind-fall profits» o «beneficis caiguts del cel») s’invertei-
xin en les zones on han funcionat les nuclears per pal·liar l’efecte del seu tancament a  
les economies locals.

Els principals arguments que s’esgrimeixen per demanar que no es perllongui la 
vida útil són la degradació de la seguretat de les centrals segons envelleixen, en parti-
cular pel problema de la corrosió i per l’envelliment dels diferents sistemes de control i 
de seguretat. Així mateix segueix existint el greu problema de la generació de residus 
radioactius, que han de ser reduïts el màxim possible, per als quals no existeix avui en 
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dia solució satisfactòria, com mostra la falta d’acord sobre el millor mètode de gestió a 
nivell internacional.

Amb aquest calendari de tancament esglaonat es poden preveure les actuacions a 
desenvolupar a les comarques on s’han ubicat les centrals nuclears per tal de reduir 
l’impacte sobre els llocs de treball, tot i que amb els processos de desmantellament es 
mantenen molts llocs de treball, i amb les compensacions d’Enresa per mantenir els 
residus es podrien finançar nous projectes per al desenvolupament territorial.

A Catalunya, l’informe n. 9 del Consell Assessor per a la Transició Nacional, a la seva 
pàgina nº 106, no solament aposta per la continuïtat de l’energia nuclear a Catalunya, sinó 
que fins i tot recolzant-se en opinions no contrastades científicament i fins i tot falses a 
l’exposició de motius del document, aconsella ampliar la vida activa prevista d’aquestes 
centrals nuclears en 20 anys o més sobre el permís actual d’explotació, la qual cosa les 
situaria al voltant dels 60 anys. Sense parlar en cap cas de l’ampliació de la problemàtica 
dels residus que aquesta opció comporta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Esmenar l’informe n. 9 del Consell Assessor per a la Transició Nacional, elimi-

nant del seu redactat el concepte esmentat sobre l’ampliació de la vida activa de les cen-
trals nuclears catalanes en 20 anys més, situant-les al voltant dels 40 anys de vida útil.

2. Reclamar el govern de l’Estat, l’elaboració d’un calendari de tancament esglaonat 
de les centrals nuclears que tingui com a data màxima de tancament les de la finalitza-
ció dels actuals permisos d’explotació i el compromís, per tant, de que no es faran noves 
autoritzacions. A Catalunya Ascó I i II el 2021 i Vandellòs II el 2020.

3. Reclamar i exigir el Govern de l’Estat, la participació de la Generalitat en el con-
trol, calendari i seguiment de les accions de millora que les em-preses titulars han d’im-
plementar a les centrals nuclears catalanes, segons document aprovat pel Ple del CSN el 
14 de març de 2012.

4. Reclamar al Govern de l’estat una representació institucional al Consejo de Segu-
ridad Nuclear, CSN, amb veu i vot en les qüestions que afecten les centrals nuclears que 
s’ubiquen a Catalunya.

5. Reclamar al Govern de l’estat la competència sobre els Plans d’Emergència i 
d’evacuació de la població, incloent-hi la realització de simulacres amb els recursos tèc-
nics i financers necessaris per la seva implementació.

6. Reclamar el Govern de l’Estat que transfereixi la part proporcional al parc nu-
clear ubicat a Catalunya dels recursos econòmics que recull Enresa per gestionar els 
residus i el desmantellament de les centrals.

7. Convocar durant aquesta legislatura, mitjançant la Llei de Consultes no referendà-
ries una consulta sobre el model energètic i llurs conseqüències i concretament l’ús de 
l’energia nuclear com a font de producció elèctrica.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, Marc Vidal i Pou, diputats, 
GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 2406; 6212 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.02.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 2406)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació del punt 2

«2. Reclamar al Govern de l’Estat, l’elaboració d’un calendari de tancament de les 
centrals nuclears que fixi la seva vida útil en 40 anys.»



CEC 4
14 d’abril de 2016

5 Dossier

Esmena 2, GP SOC (2)

D’addició d’un nou punt 2. bis

«2.bis. Redactar un pla de potenciació econòmica de les comarques on hi ha ubica-
des centrals nuclears tal com va aprovar el Parlament l’any 2011.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 6212)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 2

«2. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti 
amb la plena competència, l’elaboració d’un estudi de viabilitat de tancament esglaonat 
de les centrals nuclears de Catalunya Ascó I i II i Vandellòs II.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació i addició al punt 4

«4. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti amb 
la plena competència, una representació institucional al Consell de Seguretat Nuclear a 
partir de la modificació de la Llei 15/1980, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, 
per tal de garantir-hi la presència de representants institucionals de les comunitats au-
tònomes quan hagi de tractar afers que afecten els respectius àmbits territorials.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 5

«5. Reclamar al Govern de l’Estat, en tant la Generalitat de Catalunya no compti 
amb la plena competència, la subscripció del conveni previst a l’article 132 de l’EAC 
per tal que la Generalitat participi en el disseny i planificació del PENTA, i sigui cores-
ponsable de gestionar les situacions d’emergència així com d’organitzar els simulacres 
corresponents, amb els recursos i transferències financeres necessaris per a la seva im-
plantació.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació al punt 7

«7. A partir del Pacte Nacional per la transició energètica, avaluar amb tots els ac-
tors implicats el model energètic i llurs conseqüències i concretament l’ús de l’energia 
nuclear com a font de producció elèctrica.»
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts 
de recàrrega dels vehicles elèctrics
250-00053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 2035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.12.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema d’ac-
cés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió competent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La dificultat a Catalunya d’accés a punts de recàrrega dels vehicles elèctrics és en-

cara molt notable al nostre país, pel fet que hi ha poques estacions de recàrrega, moltes 
d’elles no es mantenen adequadament o no es troben en llocs adients.

Una dificultat afegida és l’operativa d’accés, donat que els punts de recàrrega preci-
sen d’una tarja electrònica que és diferent a cada municipi. Per això, els usuaris de vehi-
cles elèctrics han de procurar-se una tarja per a cada punt, donat que cada una d’elles és 
diferent i no compatible.

En el cas dels punts de recàrrega instal·lats per les administracions públiques, prin-
cipalment els ajuntaments, és encara més difícil donat que tots ells demanen que es faci 
una sol·licitud de forma presencial, la qual cosa és molt complicada i dificultosa pel fet 
que anar a cada ajuntament i després guardar tantes targes; per si sol, ja s’entén que és 
pràcticament impossible i totalment dissuasiu. I, no cal dir-ho, no ajuda en res al foment 
de l’ús dels vehicles elèctrics.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir, d’acord amb 

l’Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, les 
Diputacions, els Ports i Aeroports i si és possible amb els gestors privats de càrrega, un 
únic sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10198 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.02.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 10198)

Esmena 1, GP PPC (1)

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir, d’acord amb 
l’Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, les 
Diputacions, els Ports i Aeroports i si és possible amb els gestors privats de càrrega, així 
com les empreses privades, un únic sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles 
elèctrics.»
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les polítiques en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació
250-00066/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 2415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la I+D+I, para que 
sea sustanciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Dimensionar correctamente la crisis que aún sufre la sociedad catalana, nada más 

es posible si lo hacemos analizando adecuadamente los errores que la han provocado, 
para una vez analizados, poder definir las medidas que puedan evitar que se vuelvan a 
producir en el futuro.

El modelo de desarrollo económico que nos ha llevado a la actual situación, nos 
ofrece, en sus defectos, las propuestas correctivas de futuro que han de servir para re-
activar la economía.

Creemos que la mejor política social, son las política preventivas, que nos sirven 
para reactivar la economía y de ahí a crear nuevos puestos de trabajo, tenemos claro 
que no podemos repartir riqueza sin haberla generado antes. Pensamos además que 
esas nuevas ocupaciones deben permitir que muchos ciudadanos tengan una auténti-
ca oportu nidad de desarrollar sus proyectos vitales y que lo han de hacer en igualdad 
de oportunidades, con dignidad y con la capacidad de poder desarrollarse profesio-
nalmente de forma continua, a través de una formación aplicada y efectiva. Todo ello 
ha de conformar un nuevo paradigma del mercado laboral que nos acabe alejando de 
entender la precariedad como la única forma efectiva de crear empleo.

Es clave para conseguirlo, el tener claro el concepto de eficiencia que buscamos con 
las muevas políticas de reactivación económica. No podemos entender que para crear 
más empleo debemos ser más competitivos y por lo tanto conseguir ser más eficientes, 
si esa eficiencia se consigue a través de la reducción de los costes laborales, pues ello 
nos lleva a entrar en una espiral de competencia con otras zonas de Europa y del resto 
del mundo, que al final nos conduce al temible hecho de la deslocalización. Debemos 
entender la eficiencia como el incremento de la cadena de valor de nuestra producción, 
y eso lo podemos hacer solamente con una decidida apuesta por el conocimiento, el de-
sarrollo, la investigación y la innovación.

Debemos dibujar una propuesta estructural diferente que avance en esa línea a tra-
vés de una suficiente provisión de recursos y donde la administración autonómica, no 
sea intervencionista, sino impulsora, dedicada con voluntad reformadora a crear las 
condiciones propicias para la generación de un nuevo ecosistema empresarial.

Si a esa realidad sumamos la necesidad de aportar como valor incuestionable para la 
ecuación de progreso, la estabilidad política, podremos frenar parte del efecto de la des-
localización de empresas que Catalunya está viviendo más allá de los efectos normales 
que la deslocalización también produce en otras partes de España y Europa.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Destinar más recursos públicos y definir estímulos fiscales para favorecer la in-

versión en I+D+i, para conseguir un modelo productivo más eficiente, de más valor aña-
dido, más alta productividad y más competitivo

2. Impulsar la coordinación de la red de centros de transferencia tecnológica catala-
nes incluidos en Tecnio, con otros centros de transferencia tecnológica de otras comuni-
dades autónomas y con el ministerio que gestione las políticas de I+D+i.
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3. Revisar el desarrollo de EURECAT, para volver al modelo Tecnio, orientando si-
nergias hacia el resto de España y Europa, para participar en un gran proyecto de red de 
centros de transferencia tecnológica para todas España.

Palacio del Parlamento, 8 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Joan García González, diputado, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9983; 10158 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.02.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 9983)

Esmena 1, GP SOC (1)

De modificació del punt 1

«1. Destinar més recursos públics garantint que els pressupostos per al període 
2016-20, com a mínim siguin suficients per complir l’objectiu global (públic i privat) de 
despesa en R+D+I del 2% del PIB, cercant la màxima sinergia entre el conjunt dels fons 
públics i els privats. I en aquest sentit, caldrà definir programes adients i estímuls fiscals 
que afavoreixin la inversió privada en R+D+I, augmentant-la substancialment.»

Esmena 2, GP SOC (2)

De modificació del punt 3

«3. Realitzar, en els propers sis mesos, un Pla Estratègic de EURECAT per tal 
d’establir les línies prioritàries i de futur dels centres tecnològics avançats que s’han 
integrat a la Fundació, i presentar-lo a la Comissió d’Empresa i Coneixement del 
Parlament de Catalunya. Així mateix, establir les línies de col·laboració i coordinació 
amb la resta de centres tecnològics de la Xarxa TECNIO.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 10158)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1
«1. Seguir prioritzant la transferència del coneixement al sector productiu, per avan-

çar cap a un model d’alt valor afegit i més competitiu, instant el Govern espanyol a esta-
blir marcs més favorables a la innovació en tant la Generalitat de Catalunya no compti 
amb la plena competència.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2
«2. Mantenir vies de col·laboració entre els centres de transferència tecnològica ca-

talans inclosos en Tecnio, i els altres centres de transferència tecnològica internacionals 
i d’altres comunitats autònomes així com amb el Ministeri i amb el departament de la 
Generalitat de Catalunya que gestioni les polítiques d’I+D+i.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3
«3. Avançar amb l’EURECAT al nou model TECNIO per adaptar la xarxa als 

canvis succeïts els darrers anys, per fer l’alineació amb l’estratègia RIS3CAT i per re-
conèixer altres agents del sistema de transferència tecnològica, més enllà dels desen-
volupadors, com son els facilitadors.»
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 3388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.01.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a iniciar 
un projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida 
(Segrià), amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 30 de Gener de 2014 es presentava oficialment el dossier que conforma la 

candidatura del Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni  Mundial 
davant la UNESCO.

Sota el títol «Paisatge de memòria, fita monumental i buit urbà» la memòria descriu 
no només les característiques artístiques i arquitectòniques úniques del Conjunt Monu-
mental sinó que també reclama el seu protagonisme en la història europea i el seu paper 
integrador en la societat.

Registrada oficialment la candidatura al Departament de Cultura de la Generalitat 
el 10 de febrer de 2014, començava aleshores un llarg camí cap al seu reconeixement 
mundial.

El passat mes de juliol de 2015, la Generalitat notificava formalment a l’Ajuntament 
de Lleida i al Consorci del Turó de la Seu Vella la presentació oficial de la candidatura 
al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

El Consejo de Patrimonio Histórico decidia el passat 2 d’octubre de 2015 incloure la 
candidatura del Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella a la Llista Indicativa de Pa-
trimoni Mundial, pas previ per a que la candidatura pugui ser elevada al Comitè de Patri-
moni Mundial de la UNESCO.

Els membres de la UNESCO que han visitat la ciutat, sempre han destacat les pos-
sibilitats de la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni Mundial pel seu caràcter ex-
traordinari, únic i universal, malgrat això, l’elevat nombre de monuments de declarats 
patrimoni de la humanitat a l’Estat, és elevat, fet que dificulta la seva obtenció a curt 
termini per aquests motius és necessari redoblar els esforços en tres elements per a la 
seva declaració la seva protecció, el seu coneixement i la seva estima.

El passat Ple de setembre de 2014, la Paeria va aprovar una proposta del Partit Po-
pular per què l’Ajuntament de Lleida, d’acord amb el Consorci del Turó de la Seu Vella, 
finalitzés la redacció del projecte d’actuació a les muralles del Conjunt Monumental del 
Turó de la Seu Vella i procedir a la seva execució per garantir el seu manteniment.

Recentment, aquest mateix Ple va aprovar una altra proposta en aquest sentit per a 
la intensificació dels treballs de recuperació i dinamització del Centre Històric en de-
fensa de la candidatura del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella a Patrimoni 
Mundial.

Certament, s’estan duent a terme tots els passos necessaris per a la protecció, tant 
del turó com de les muralles, com les pròpies del monument, però és fonamental si vo-
lem aconseguir la gran fita de la seva declaració, dur a terme també els passos neces-
saris per al seu coneixement, no solament per als lleidatans i la resta de catalans, sinó 
també per a la resta de l’Estat, així com donar una projecció internacional a un dels mo-
numents més emblemàtics de Catalunya.

Atès que el Ple de la Paeria va aprovar el desembre de 2015 una moció del Partit Po-
pular encaminada a la difusió del monument.

Atès que el Consorci del Turó de la Seu Vella el configuren la Generalitat de Catalu-
nya mitjançant el Departament de Cultura i l’Ajuntament de Lleida.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Portar a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella i juntament amb 

l’Ajuntament de Lleida, un projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó 
de la Seu Vella.

2. Dotar pressupostàriament el projecte turístic de difusió per tal d’aconseguir el co-
neixement i difusió necessaris per assolir amb garanties el reconeixement del Conjunt 
Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial per part de la UNESCO.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8873; 12828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 8873)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició al punt 1

«1. Portar a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella, juntament amb 
l’Ajuntament de Lleida i d’acord amb Turisme de Lleida, un projecte turístic de difusió 
nacional i internacional del Turó de la Seu Vella.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12828)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar portant a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella i junta-
ment amb l’Ajuntament de Lleida, el projecte turístic de difusió nacional i internacional 
del Turó de la Seu Vella.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Seguir treballant i participant del projecte turístic de difusió per tal d’aconse-
guir el coneixement i difusió necessaris per assolir amb garanties el reconeixement del 
Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial per part de la 
UNESCO.»
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una pedrera a l’Argentera, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2009 es van iniciar els treballs i tràmits per instal·lar una pedrera al nucli de 

l’Argentera (Baix Camp) al polígon 7 per extreure un tipus de granit que s’utilitza per 
recobrir l’última capa de carreteres i autovies.

L’emplaçament de la pedrera i la carretera d’evacuació que havia d’unir l’Argentera 
amb Colldejou a tocar del monestir d’Escornalbou, al costat de l’estret dels Algars i sota 
el cim del coll Rodó estan pròximes a 7 espais PEIN i Xarxa Natura 2000 i amb un alt 
risc d’incendis, qüestions entre d’altres que van provocar ja el 2009 i 2010 informes des-
favorables de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge (PTGE 571/2009), de la DG 
del Medi Natural, del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

Malgrat aquests informes i els posicionaments en contra d’aquesta instal·lació de 
grups conservacionistes del territori, veïnatge de l’Argentera i ICV-EUiA, amb el canvi de  
govern el 2010 es van iniciar els tràmits per a concedir l’autorització ambiental tant  
de la pedrera com del camí d’evacuació.

El 23 de novembre de 2012, juntament amb GEPEC, Defenterra i Junts per l’Ar-
gentera vàrem presentar al·legacions a l’Estudi d’Impacte Ambiental i Programa de  
Restauració de la pedrera LEMAR i a l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte  
de Condicionament del camí de l’Argentera a Colldejou, demanant a més que es trami-
tés en un mateix document per poder analitzar els impactes que implicava el projecte en 
el seu conjunt.

El 17 de setembre de 2013, la Ponència Ambiental de l’OGAU de Tarragona apro-
và atorgar l’autorització ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció 
A anomenada LEMAR, propietat de l’empresa Les Masies Argentera S.L. situada a les 
parcel·les 13, 14 i 16 del polígon 7 del terme municipal de l’Argentera.

El 17 d’octubre de 2013, es presenten al·legacions a la Proposta de resolució i la De-
claració d’Impacte Ambiental, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental atorgada 
a l’activitat extractiva LEMAR davant de l’Ajuntament de l’Argentera.

El febrer de 2014 GEPEC, Defenterra, Junts per l’Argentera PM i ICV-EUiA pre-
sentem recursos de reposició contra la resolució de 20 de gener de 2014 per al qual es 
va atorgar l’autorització ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció 
A anomenada LEMAR, propietat de l’empresa Les Masies Argentera, SL.

Atès que segons les informacions aparegudes a la premsa l’autorització administra-
tiva sol·licitada per la societat Masies de l’Argentera (LEMAR) i l’empresa MJ Gruas 
per obrir i explotar durant 25 anys la Pedrera va vèncer el 26 d’agost de 2015 sense que 
s’hagués sol·licitat una nova pròrroga i que la Generalitat ha obert un expedient per de-
clarar la caducitat de l’actual autorització administrativa.

Atès que els endarreriments d’aquesta activitat es deuen, en part, a la manca d’acord 
i les divergències entre els diferents informes tècnics de Medi Ambient, Urbanisme, 
Bombers, Paisatge, etc.

Considerant a més que en els termes municipals propers de Montbrió, Botarell, Riu-
doms, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Alforja i Riudecols (Baix Camp) hi ha 
registrades 51 activitats extractives amb una sobreexplotació dels recursos del territori.
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Atès que l’activitat no compta amb el consens territorial suficient ni coincideix amb 
les perspectives de desenvolupament turístic sostenible pel qual aposten aquests pobles 
de les muntanyes de la Costa Daurada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Cercar la solució jurídica-tècnica administrativa per deixar sense efectes l’autorit-

zació ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció A LEMAR propie-
tat de l’empresa Les Masies Argentera SL.

2. Aturar definitivament la instal·lació de la Pedrera a l’Argentera i la construcció del 
camí d’evacuació entre l’Argentera i Colldejou.

3. Adquirir compromisos per resoldre la concentració d’activitats extractives a la co-
marca, amb calendarització de tancaments quan finalitzin els permisos concedits o si 
es donen les condicions tancaments anticipats, sempre i quan no suposin despeses afe-
gides.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12824 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12824)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió del punt 2

«2. Aturar definitivament la instal·lació de la pedrera a l’Argentera i la construcció 
del camí d’evacuació entre l’Argentera i Colldejou.»

Esmena 2, GP JS (2)

D’addició del punt 3

«3. Estudiar adquirir compromisos per resoldre la concentració d’activitats extracti-
ves a la comarca, amb calendarització de tancaments quan finalitzin els permisos con-
cedits o si es donen les condicions tancaments anticipats, sempre i quan no suposin 
despeses afegides.»
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