
CT 
Comissió de Territori  
Parlament de Catalunya 

Sessió 35. Dimecres, 9 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la 
Comissió de Territori per a informar sobre la renovació dels lloguers pel fons 
d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt dels preus de mercat. 
Tram. 357-00773/12. Comissió de Territori. Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre l'aturada del tercer edifici a la pineda d'en 
Gori, de Palamós. Tram. 250-01522/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 688, 23). 

3. Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic per a les 
persones amb discapacitat. Tram. 250-01532/12. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 694, 46; esmenes: BOPC 730, 22). 

4. Proposta de resolució sobre l'acatament de la sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, del 29 de setembre, de nul·litat parcial del Pla 
director urbanístic de la construcció de Hard Rock al centre recreatiu i turístic 
de Vila-seca. Tram. 250-01543/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 700, 38). 

5. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un servei de rodalia que 
vertebri una mobilitat sostenible i justa a les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i 
Aran. Tram. 250-01550/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 700, 46; esmenes: BOPC 730, 23). 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'aturada del tercer edifici a la 
pineda d'en Gori, de Palamós 

250-01522/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 77119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per aturar el tercer edifici a la Pinea d'En Gorí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'Ajuntament de Palamós va autoritzar a l'empresa Certis a construir dos 
edificis de 48 apartaments de luxe, a la part Nord del que resta de la Pineda 
d'En Gori. Aquests dos edificis que tenen una tipologia d'edificis urbans te-
nen un gran impacte ambiental ja que no estan integrades en el paisatge, una 
gran pineda, ni amb les construccions preexistents que estant en el seu entorn 
proper que són antigues barraques de pescadors que formen part d'un Bé 
Cultural d'Interès Nacional a la Cala de s'Alguer. 

L'alçada del blocs com en el seu moment va denunciar la plataforma Salvem 
la Pineda d'en Gorí i també el grup parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, és clarament superior a l'alçada de la pineda, amb un important impacte 
paisatgístic, visible des del poblat ibèric, la Fosca i el camí de ronda i del 
mar. El conjunt d'edificis que s'han construït i els seus equipaments, com 
piscines o solàriums, impacten clarament en un paisatge natural. La plata-
forma Salvem la Pineda d'En Gori ha interposat un contenciós administratiu 
contra aquestes dues construccions. 

A més, en aquests moments està prevista la construcció d'un tercer edifici, al 
costat dels dos ja construïts, amb piscina inclosa, que encara quedaria situat 
molt més proper a la costa, a menys de 500 metres, i que per la seva ubicació 
acabaria provocant un gran efecte pantalla i alhora seria necessària una nova 
tala de pins per poder-lo edificar. 

El permís de construcció està pendent d'aprovació per part de l'Ajuntament 
de Palamós. La Plataforma també ha presentat un recurs d'alçada contra el 
Departament de Cultura ja que ha realitzat un informe positiu perquè es pu-
gui edificar en aquesta zona com hem assenyalat anteriorment afecta direc-
tament a un Bé Cultural d'Interès Nacional. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  
  



Dossier CT 35 
9 de desembre de 2020 

3 

 

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Rebutjar la construcció del tercer edifici de la Pineda d'En Gorí. 

2. Comprar els terrenys a través del recentment creat Conservatori del Litoral. 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport 
públic per a les persones amb discapacitat 

250-01532/12 

PRESENTACIÓ: SP PPC 

Reg. 77216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre les bonificacions del transport públic de les 
persones amb discapacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les dificultats de les persones amb algun tipus de discapacitat per interactuar 
amb l'entorn són prou conegudes, el que ha generat el desenvolupament de 
diferents normatives per tal d'adequar l'entorn per a possibilitar-ne l'ús, en 
igualtat de condicions, per part d'aquestes persones, com per exemple la Llei 
13/2014 d'accessibilitat. 

D'altra banda, el Codi de Consum de Catalunya defineix els col·lectius espe-
cialment protegits, com aquells especialment vulnerables i entre els quals es 
troben les persones amb discapacitat. I és precisament aquesta vulnerabilitat, 
la que ha propiciat l'adopció de mesures d'acció positiva en molt diversos 
àmbits de la nostra societat. 

Una d'aquestes mesures d'acció positiva en l'àmbit del transport públic ha 
estat la implantació de tarifes socials d'índole molt diversa segons l'operador 
de què es tracti o la entitat que gestiona el transport. Així podem observar el 
tractament tarifari de les persones amb discapacitat a les principals entitats 
de transport públic de Catalunya:  

– A Rodalies, les persones amb discapacitat igual o superior al 33% tenen 
accés a la Targeta Dorada i als seus descomptes que en el cas de curta i mitja 
distancia és del 40%, i si la discapacitat és igual o superior al 65% permet un 
acompanyant en les mateixes condicions econòmiques. 

– A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha la targeta rosa metropolitana 
gratuïta o de tarifa reduïda, segons els ingressos, per a persones amb disca-
pacitat igual o superior al 33%, aplicable només a desplaçament dintre la 
zona 1. 

– A Ferrocarrils de la Generalitat només les persones amb discapacitat que 
necessiten acompanyament tenen accés a un títol que permet que l'acompa-
nyant viatgi gratuïtament. 

– També són molts els municipis que, en l'àmbit de les seves competències 
pel que fa al transport urbà, ofereix diversos tipus de bonificacions en els 
títols de transport urbà a persones amb discapacitat. 
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En canvi, cap dels títols de l'Autoritat del Transport Metropolità té cap mena 
de bonificació per al seu ús per part de persones amb discapacitat, ni pel cas 
que requereixin d'acompanyants. 

Sens dubte aquestes desigualtats que genera la diversitat de criteri a l'hora de 
determinar les tarifes socials de què poden ser les persones amb discapacitat 
generen un greuge important, especialment en el transport interurbà. 

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Exigir a l'Autoritat del Transport Metropolità, tant de l'àrea de Barcelona, 
Lleida, Girona i Camp de Tarragona, que estableixi bonificacions en les tari-
fes per a les persones amb discapacitat, i contempli també la gratuïtat de 
l'acompanyant en el cas que aquest sigui necessari. Cal procurar la implanta-
ció d'aquestes bonificacions a la major brevetat possible. 

2. Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que estableixi bonifi-
cacions en les tarifes per a persones amb discapacitat, tot implantant-les a la 
major brevetat possible. 

3. Treballar, conjuntament amb les diferents entitats que gestionen el trans-
port públic de Catalunya també les d'àmbit local, l'establiment de criteris el 
més homogenis possible a l'hora d'establir les bonificacions per a les perso-
nes amb discapacitat, atenent les diferents circumstàncies com ara requerir 
d'acompanyament. 

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 
SP PPC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 85641 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 85641) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació i refosa dels punts 1 i 3 

1. Instar al Govern de la Generalitat a determinar un règim tarifari bonificat 
per a les persones amb discapacitat que doni un tractament homogeni a les 
necessitats d'aquest col·lectiu incloent a les persones acompanyants, en el 
marc de la implantació i desenvolupament del projecte T-Mobilitat i de co-
mú acord amb les administracions competents en matèria social. 
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Punt 4 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'acatament de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del 29 de setem-
bre, de nul·litat parcial del Pla director urbanístic de la cons-
trucció de Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca 

250-01543/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 78347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya de 29 de setembre de nul·litat parcial del PDU de construcció de Hard 
Rock al CTR de Vila-seca per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El polèmic projecte d'instal·lació d'un macrocomplex turístic amb un casino 
de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-Seca i Salou, hereu dels projec-
tes fallits d'Eurovegas i de Barcelona World, acumula un nou episodi de 
problemes i d'irregularitats. 

Les entitats Aturem BCN World i GEPEC-EdC han denunciat públicament 
els incompliments de l'empresa adjudicatària del projecte del centre Recrea-
tiu i Turístic de Vilaseca i Salou per no haver presentat la documentació 
requerida per la normativa i han reclamat al Govern de la Generalitat que 
revoqui l'autorització a l'empresa concessionària de la instal·lació del casino. 

Així mateix, aturem BCN World i GEPEC-EdC van presentar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya un recurs contenciós administratiu al 2017 
contra el Pla Director Urbanístic que havia de permetre la construcció de 
Bcn World. 

El dia 29 de setembre de 2020 el TSJC en la seva sentència ha estimat els 
arguments pels quals els demandants havien denunciat que les zones verdes, 
espais lliures i equipaments públics previstos es situaven en zona de risc 
químic. Aquesta situació anava en contra de la jurisprudència i normativa 
sectorial per la qual en zones de risc és incompatible amb situar zones verdes 
i equipaments públics, doncs no és possible el gaudi i benestar d'aquest espai 
per part de les persones. 

El Tribunal amb la seva sentència declara la nul l'acord d'ordenació del Sec-
tor 1 (Complexos Turístics Integrats), que és el que concentra bona part de 
l'edificabilitat del Pla Director Urbanístic, el qual inclou els terrenys on esta-
va previst el desenvolupament dels complexos recreatius, comercials i de 
casinos. 

Ateses les condicions draconianes de compra venda dels terrenys, és més 
que probable que comporti la possible cancel·lació del contracte de compra-
venda dels terrenys entre Criteria Caixabank, Incasól i Hard Rock, ja que 
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nombroses clàusules del contracte quedaven supeditades a la no existència 
d'una sentència contrària. La sentència declarant la nul·litat de l'ordenació 
del sector 1 és clara, per tant és molt probable la revocació de la compra 
venda. 

Malgrat ser una operació privada, el Govern de la Generalitat s'ha compro-
mès amb el projecte de Hard Rock de forma temerària i irresponsable. El 
2014 el Govern va impulsar la reforma de la llei sobre centres recreatius 
turístics i de les normes en matèria de tributació, comerç i joc per afavorir 
l'empresa promotora amb una substancial reducció fiscal pel futur casino, 
una modificació legislativa en benefici d'interessos privats i contrària a l'inte-
rès general. Fa uns mesos l'Incasòl va adquirir a Caixabank els terrenys on 
s'ha d'instal·lar el nou macrocomplex per, segons el Govern, vendre'ls als 
promotors. Una operació, que de moment sembla estar bloquejada, i que és 
d'alt risc financer per la Generalitat, amb un cost de 120M€. 

Aquest projecte de macrocomplex és una operació especulativa que promou 
un model turístic basat en el joc aliè el model turístic català i és contrari a un 
model territorial ecològicament sostenible. 

Els recents esdeveniments, sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya inclosa, posen en evidència que el projecte del Hard Rock, d'un 
casino en el centre recreatiu de Vila-seca i Salou està en crisi. La seva viabi-
litat queda seriosament qüestionada i és un risc per a la mateixa Generalitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. No recórrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que declara nul el Pla Director Urbanístic de Barcelona World 

2. Revocar l'autorització a Hard Rock BCN IR, SAU per a la construcció i 
explotació d'un casino de joc en el centre recreatiu de Vilaseca i Salou do-
nats els incompliments de la normativa, en no presentar el Pla de desenvolu-
pament constructiu  i els contractes de finançament de l'operació. 

3. Abandonar definitivament el projecte del Hard Rock i derogar la normati-
va que dóna cobertura a la construcció del macroprojecte turístic i el casino 
de Vila- Seca i Salou. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un servei 
de rodalia que vertebri una mobilitat sostenible i justa a les 
terres de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran 

250-01550/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 78393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per implementar un servei de rodalies que vertebri la mobilitat 
sostenible i justa a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La connexió ferroviària de la ciutat de Lleida i la seva àrea immediata pateix 
greus deficiències d'infraestructura, mitjans, horaris i logística que són del tot 
impropis d'un model de vertebració del territori que faciliti la mobilitat de la 
població en condicions de sostenibilitat, eficàcia i utilitat real. El model ac-
tual, com és reconegut per tothom, ciutadania, teixits social i institucions, 
requereix de forma imprescindible una revisió i optimització. Tan és així que 
la capital de ponent és la única de les quatre capitals de província de Catalu-
nya que no disposa d'un nucli de serveis de rodalies, malgrat l'any 2013 la 
Generalitat de Catalunya i Renfe van acordar la creació dels nuclis de rodali-
es de Lleida, Girona i Tarragona, havent-se posat en funcionament el 2014 
els de Girona i Tarragona, quedant postergada sense data la creació del nucli 
de Lleida. Aquests fets es donen malgrat l'existència d'una xarxa ferroviària 
convencional, prou àmplia, però que està absolutament infrautilitzada i que 
no cobreix unes necessitats de mobilitat de la població, especialment treba-
lladora, estudiantil i assistencial, que es van incrementant progressivament. 

La posada en servei dels AVE i els AVANT van relegar a segon terme, per 
manca d'inversions, els serveis ferroviaris amb origen o destinació a Lleida, 
evidenciant una clara bretxa també de classe en la connectivitat ferroviària 
de la capital ponentina amb les altres poblacions de la seva àrea d'influència i 
Barcelona, Saragossa i Madrid. En aquest sentit, cal recordar que les inversi-
ons previstes ja al 2008 pel Pla de Rodalies, calculades en 4000 milions en-
tre 2008 i 2015, només es van materialitzar en un 12%. 

Atenent a la proposta de resolució promoguda pel grup de Catalunya en Co-
mú Podem i aprovada al darrer debat de política general pel Parlament de 
Catalunya, la Generalitat acaba de presentar un pla d'inversions pressuposta-
des en 60 milions d'euros, que es preveu que puguin estar executades el 
2024. El Pla inclou la compra de quatre nous trens (actualment n'hi ha tres) i 
també la construcció d'un nou centre operatiu que serveixi de base pel man-
teniment i gestió del servei. Per a fer-ho efectiu, la Generalitat ha decidit que 
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s'atorgui a FCG la gestió de la línia que ara opera RENFE, en un acord d'ex-
plotació que se signarà el proper mes d'octubre. 

Si bé aquest pla té aspectes molt positius, com l'establiment de 12 circulaci-
ons en la línia de Manresa a Lleida o la creació de noves estacions d'autobu-
sos i dotze marquesines, té un seguit de mancances que cal implementar per 
assolir l'objectiu de mobilitat que exigeix i necessita urgentment la ciutada-
nia de les terres de Lleida:  

En primer lloc, no té cap sentit demorar l'inici de les circulacions com a mí-
nim fins a l'any 2024, prorrogant quatre anys més els serveis insuficients que 
es presten en l'actualitat, donat que Renfe ja disposa d'unitats de les sèries 
463, 464 i 447 reformades, que són accessibles i resultarien adequades per a 
la prestació de servei a la línia, i a més compta amb excel·lents professionals 
amb un alt grau d'experiència, fets que permeten posar en servei les 12 circu-
lacions immediatament. De fet, l'efectiva posada en servei prevista per a 
l'any 2024 podria demorar-se en el temps o no arribar a executar-se, com ha 
passat amb infinitat de projectes ferroviaris. 

En conseqüència, donat que es preveu que el canvi d'operador no serà efec-
tiu, en el millor dels casos, fins l'any 2024, hi ha temps suficient perquè el 
Govern de la Generalitat, en l'exercici de les seves competències i e diàleg 
amb els Ajuntaments afectats i la Diputació de Lleida, plantegi un altre tipus 
d'operativa, pensant en les persones usuàries d'aquest servei i, alhora, en els 
objectius de mobilitat sostenible i lluita contra el canvi climàtic. D'aquesta 
manera es podria estudiar la implementació de serveis directes ferroviaris 
entre la ciutat de Lleida i les principals estacions de cadascuna de les línies, a 
través de vehicles de menor capacitat (tipus tramvia, de  propulsió elèctrica i 
auto-abastiment a través de renovables), menor cadència i major amplitud 
horària, en un servei integral compatible amb la connectivitat de les estaci-
ons entre sí. 

Alhora, esdevé incomprensible, i així ho han denunciat ja públicament enti-
tats de les Garrigues i sindicats, que a la Línia Lleida - les Borges Blanques -
Montblanc només s'incrementi un únic servei, en l'actualitat només hi ha 5, o 
que a la línia Lleida - Almacelles - Montsó no es prevegi cap servei nou, 
malgrat que en l'actualitat només hi hagi 3 circulacions i cap d'elles tingui 
parada a Almacelles ni Raimat. En aquest sentit, cal fer esment que aquestes 
dues línies tenen una població beneficiària directa molt superior a la Línia 
Lleida-Balaguer, en la qual hi ha actualment  10 circulacions per sentit. 

Afegir també que aquest pla no fa cap referència a l'altre projecte que des de 
fa gairebé dues dècades espera la ciutat de Lleida: el desenvolupament del 
Pla Estació, que cobreixi la ferida que separa en dos la capital i suposi un 
salt endavant de la ciutat no només en mobilitat, sinó també en sol d'habitat-
ge i oficines, zones verdes i cohesió urbana. Aquest Pla ha de fer possible 
també la nova estació d'autobusos de Lleida, fent efectiva una connexió in-
termodal imprescindible per assolir la connectivitat àgil i segura entre ferro-
carril i autobusos. 

Per últim, és poc entenedor que aquest pla reforci un sistema d'autobusos que 
corri en paral·lel al ferrocarril, esdevenint una veritable competència al tren, en 
comptes d'articular una xarxa per carretera d'autobusos que siguin alimenta-
dors del servei ferroviari i cobreixi la mancança en els corredors sense tren. De 
la mateixa manera, també dona poca credibilitat que s'anunciï novament una 
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línia de «bus exprés» que uneixi Borges Blanques amb Lleida, tenint en comp-
te que ja es va anunciar al 2014 i, a dia d'avui, segueix pendent. 

Esdevé preocupant que, un cop més, la Generalitat hagi elaborat un pla que 
afecta directament i en gran magnitud la ciutadania de les Terres de Lleida 
sense escoltar a les seves institucions. Cal assenyalar, per exemple, que la 
Paeria de Lleida i la Diputació de Lleida han fet seu l'informe de CCOO 
«Rodalies de Lleida, un tren per a la classe treballadora», que preveu els 
mecanismes per dotar d'infraestructura ferroviària l'àrea d'influència de Llei-
da a través d'un ferrocarril vertebrador de territori, sostenible i segur. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Determinar que Renfe realitzi la prestació de les 12 circulacions en la línia 
entre Lleida i Manresa, durant la transició fins la posada en marxa efectiva. 

2. Ampliar el Pla de Rodalies a les línies Lleida - les Borges Blanques -
Montblanc i Lleida - Almacelles - Montsó, incrementant proporcionalment 
els corresponents serveis. 

3. Garantir el desenvolupament del Pla Estació de Lleida, en coordinació 
amb la Paeria de Lleida i el Govern de l'Estat, preveient la intermodalitat per 
aconseguir una mobilitat vertebradora, sostenible i justa. 

4. Implementar en el Pla Rodalies de Lleida l'estudi i la creació d'una xarxa 
per carretera d'autobusos que realitzin les funcions de llançadora del servei 
ferroviari i  que cobreixi la inexistència de corredors ferroviaris entre les 
capitals de comarca  i les principals viles i pobles de les Terres de Lleida, Alt 
Pirineu i Aran. 

5. Posar en marxa i desenvolupar en el termini d'un any, i amb participació 
de les institucions i les entitats de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran, un 
Pla de mobilitat ferroviària de les Terres de Lleida i Alt Pirineu amb l'objec-
tiu 2024, que contempli la implementació de serveis directes entre Lleida i 
les principals estacions de la seva àrea d'influència, amb cadències reduïdes i 
àmplia disponibilitat horària i la utilització de vehicles - tramvia de baixa 
capacitat i propulsió renovable i auto-abastida. 

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 85644 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.11.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 85644) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació del punt 1 

1. Demanar al Govern de l'Estat el traspàs immediat de la infraestructura i 
els recursos necessaris per fer les inversions que calgui per millorar-ne les 
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condicions d'utilització que permeti posar en marxa el més aviat possible el 
servei de les Rodalies de Lleida, operat per Ferrocarrils de la Generalitat, i 
que permeti posar en servei de manera immediata les 12 circulacions en la 
línia entre Lleida i Manresa i, d'aquesta manera, fer efectiu l'increment del 
servei de forma immediata. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació del punt 4 

4. Treballar conjuntament amb participació de les institucions i les entitats 
de les Terres de Lleida en l'estudi i redacció en l'estudi i redacció d'un Pla 
que defineixi una xarxa per carretera d'autobusos que siguin alimentadors 
del servei ferroviari i que cobreixi la mancança en els corredors sense tren 
entre les capitals de comarca i les principals viles i pobles de les Terres de 
Lleida, Alt Pirineu i Aran. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació del punt 5 

5. A partir de la proposta del pla de Rodalies, treballar de manera perma-
nent amb les institucions i les entitats de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i 
Aran les millores que es puguin anar aplicant, i ampliant que els serveis que 
afavoreixin la connexió de Lleida amb les principals estacions de la seva 
àrea d'influència. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4) 
D'addició d'un nou punt 

Demanar al Govern de l'Estat que dins dels plans de recuperació i resilièn-
cia relatius a les reformes i les inversions per al període 2021-2023, intro-
dueixi la demanda a la Unió de Europea de finançament per desenvolupa-
ment del Pla de Rodalies de Lleida i el Pla Estació en tan en quan reuneixen 
els elements d'impuls de l'economia, transformació digital, transició ecolò-
gica, generació d'ocupació sostenible en el futur i el reforç dels serveis pú-
blics. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5) 
D'addició d'un nou punt 

Sol·licitar al Govern de l'Estat la cessió total o parcial als ajuntaments afec-
tats dels edificis de les estacions ferroviàries d'acord amb els usos que de-
termini el Pla de Rodalies de les Terres de Lleida, moltes de les quals estan 
en situació d'abandonament, amb l'objecte que es puguin utilitzar com a 
edifici de serveis intermodals de transport, de venda, recàrrega i gestió d'in-
cidències de títols de transport i d'incidències d'ATM, a més dels usos soci-
als a què puguin destinar-se i que vinguin previstos en el referit Pla. 
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