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Sessió 4. Dimecres, 28 de juliol de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC Mobilitat, SA. 
Tram. 250-00073/13 Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 35, 12). 

2. Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia. Tram. 250-00102/13 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 46, 11). 

3. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31 a Sant 
Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Tram. 250-00103/13 Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 12; esme-
nes: BOPC 79, 73). 

4. Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels torrents 
que travessen els nuclis urbans de l'Alt Penedès i el Garraf. Tram. 250-
00104/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 46, 13; esmenes: BOPC 79, 73). 

5. Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 entre les 
carreteres C-32 i C-31. Tram. 250-00106/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 46, 14; esmenes: BOPC 79, 74). 

6. Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès. Tram. 250-
00111/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 46, 20; esmenes: BOPC 79, 74). 

7. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 entre Ca-
pellades i Vilanova del Camí. Tram. 250-00112/13 Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 21; esmenes: BOPC 79, 74). 
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8. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 entre 
Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa. Tram. 250-00113/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 22; esme-
nes: BOPC 79, 75). 

9. Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages. Tram. 250-
00114/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la Propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 46, 23; 
esmenes: BOPC 79, 75). 

10. Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Cente-
lles. Tram. 250-00122/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 51, 6; esmenes: BOPC 79, 77). 

11. Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig cons-
truir en municipis turístics. Tram. 250-00126/13 Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 51, 10; esmenes: BOPC 79, 78). 
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Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC 
Mobilitat, SA 

250-00073/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 1818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión de la 
sociedad FGC Mobilitat SA, para que sea sustanciada ante la Comisión, con 
el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La Constitución Española en su artículo 149.1.21.ª atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Asimis-
mo, el artículo 149.1.24.ª de la Constitución reserva al Estado la competen-
cia exclusiva sobre las obras públicas de interés general o cuya realización 
afecte a más de una Comunidad Autónoma. 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, planificó la 
construcción de un nuevo ramal ferroviario para el acceso desde la ciudad de 
Barcelona hasta el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. Este 
nuevo acceso ferroviario, de ancho ibérico, debía permitir el acceso a las dos 
terminales de pasajeros del aeropuerto, dado que hasta ahora tan solo es po-
sible hacerlo hasta la terminal T-2. 

Esta infraestructura se encuentra en un avanzado estado de construcción, y 
por la información de la que se dispone en este momento, cabe prever su 
terminación y puesta en explotación del servicio a partir del año 2023. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece en su artículo 
169.1 que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los 
transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y 
cable que transcurran íntegramente por el territorio de Cataluña, con inde-
pendencia de la titularidad de la infraestructura. Esta competencia incluye en 
todo caso, la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la 
inspección de los servicios y de las actividades. 

Posteriormente, en fecha 30 de diciembre de 2009 se promulgó el Real De-
creto 2034/2009, sobre traspaso a la Generalitat de Cataluña de las funciones 
de la Administración General del Estado correspondientes al servicio de 
transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías. 

Para la explotación de la nueva línea ferroviaria, La Generalitat de Cataluña, 
a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, publicó el pasado 18 
de enero el anuncio previo de licitación para la construcción y suministro de 
10 unidades de tren eléctrico de longitud máxima 100 m y capacidad para 
600 personas para la circulación del servicio R-Aeroport de la línea Sant 
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Andreu - Aeroport. El precio de este contrato se establece en 167 o 187 mi-
llones de euros (IVA no incluido), según la opción elegida finalmente. 

El 8 de abril del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Generali-
tat de Cataluña el acuerdo del Govern por el que se autoriza a Ferrocarriles 
de la Generalidad de Cataluña a constituir la sociedad FGC Mobilitat, SA, y 
se aprueban sus estatutos. Según el artículo 2 de dichos estatutos, constituye 
el objeto social principal de la sociedad la prestación de servicios de trans-
porte de viajeros y de mercancías por ferrocarril, tanto nacional como inter-
nacional, incluidos los servicios que se deban prestar sobre la Red Ferrovia-
ria de Interés General, de acuerdo con la normativa ferroviaria. El capital 
social se establece en 9 millones de euros. 

Paralelamente a los dos acuerdos del Govern de la Generalitat mencionados, 
hemos asistido a un debate público en el que se pone en cuestión si el mode-
lo de gestión elegido es o no el correcto. 

Así, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y 
en particular por el Coordinador del Plan de Cercanías de Cataluña, Sr. Pere 
Macías, se han presentado alternativas que mejoran desde el punto de vista 
técnico, económico y de servicio público, la mencionada elección de la Ge-
neralitat. Estas alternativas también han sido apoyadas por la dirección de 
RENFE. 

El modelo de gestión elegido por el Govern de la Generalitat, de explotar 
una línea exclusiva con destino a la ciudad de Barcelona, comprar trenes de 
vía ancha y la creación de una sociedad con esa finalidad, tiene como primer 
efecto reducir la capacidad de la red de cercanías. Este modelo tensionará 
aún más los túneles que atraviesan la ciudad, lo que muy probablemente 
genere una merma en la calidad del servicio. 

La alternativa planteada por el Ministerio de Fomento y RENFE, de conectar 
esta nueva línea con alguna de las ya existentes, prolongando su recorrido 
evitaría ese tensionamiento de la red. Además, tendría el efecto de aumentar 
notablemente el  recorrido y el número de estaciones atendidas por los trenes 
con origen y destino el aeropuerto. Esto conllevaría un incremento importan-
te del número de potenciales usuarios, por disponer de una conexión directa 
con el aeropuerto, lo que a su vez generaría un aumento de potenciales pasa-
jeros y una reducción de los viajes en vehículo particular. 

También se produciría otro beneficio importante con esta alternativa, puesto 
que se doblaría la frecuencia del servicio. De una frecuencia de quince minu-
tos que se anuncian si el servicio es prestado por FGC, a una de siete minu-
tos si el servicio es prestado por RENFE. 

Otra clara ventaja de la opción de RENFE como operador es su inmediata 
disponibilidad de trenes. Su ambicioso plan de renovación del parque móvil, 
ya en curso, le facilitará la disponibilidad del material rodante necesario para 
prestar el servicio, cuando se precise. La alternativa elegida por el Govern de 
la Generalitat, en cambio, y como ya se ha dicho, le obliga a la adquisición 
del material móvil de vía ancha necesario para prestar el servicio, por el 
precio de licitación que se ha expuesto anteriormente. 

Por último, hacer notar que la elección de RENFE como prestador del servi-
cio, con todas las condiciones e indicadores de calidad del servicio que pudi-
eran establecerse, supone optar por el operador de referencia del sistema 
ferroviario español, con una experiencia, recursos humanos y material móvil 
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que hacen prever que el servicio que recibirán los ciudadanos será de alta 
calidad. 

Tras el análisis de las claras desventajas de la opción de gestión del servicio 
elegido por el Govern de la Generalitat, frente a la opción de RENFE, que 
como ha quedado dicho es mucho más beneficiosa desde los puntos de vista 
técnico, económico y de calidad de servicio, hay que buscar los motivos de 
esta elección, que parecen ir en contra de los principios de racionalidad y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

Ni en la documentación ni en las informaciones manejadas hemos encontra-
do ningún argumento que soporte esta decisión, más allá de las conocidas 
intenciones de los partidos nacionalistas de utilizar todos los recursos públi-
cos provenientes de los ciudadanos catalanes para ponerlos al servicio de su 
proyecto secesionista. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la sigui-
ente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:  

Primero. Revocar el Acuerdo GOV/46/2021, de 6 de abril, por el que se 
autoriza a Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña a constituir la socie-
dad FGC Mobilitat, SA, y se aprueban sus Estatutos, dejando sin efecto la 
autorización para constituir dicha sociedad. 

Segundo. Iniciar negociaciones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, ADIF y RENFE, para determinar la mejor opción para la 
explotación del nuevo servicio ferroviario hasta el Aeropuerto de Barcelona - 
El Prat, desde los puntos de vista técnico, económico y de calidad del servicio 
público. 

Tercero. Acordar con RENFE las características del servicio a prestar, fir-
mando los convenios de colaboración o instrumentos jurídicos que procedan. 

Cuarto. Destinar el ahorro obtenido con esta actuación a reforzar servicios 
esenciales para los ciudadanos de Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia 

250-00102/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim Palade-
lla Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

La importància de la indústria en el desenvolupament de Catalunya és i ha 
estat sempre una realitat indubtable. La implantació al territori català d'a-
quest sector econòmic ha estat molt desigual, concentrant-se amb més im-
portància en zones molt concretes de la geografia catalana. 

És ben evident que el sud de Catalunya i més concretament les Terres de 
l'Ebre mai ha estat una zona on s'ha afavorit el desenvolupament del sector 
industrial i la conseqüència lògica han estat els problemes clars en el seu 
desenvolupament econòmic. La manca d'inversions públiques, infraestructu-
res precàries i la poca voluntat per resoldre problemes que possibilitin el 
desenvolupament del sector industrial han estat sempre una realitat que ha 
portat com a conseqüència una desigualtat d'oportunitats evident amb la resta 
de Catalunya. 

Amb tots els problemes, hi ha zones que, tot i aquestes indubtables desigual-
tats, amb l'esforç de la gent, d'empreses autòctones i amb molt treball d'anys, 
han fet realitat un notable desenvolupament industrial. Aquest és el cas de la 
Sénia, un municipi que ha assolit ser referent en el sector del moble i que ha 
superat crisis importants per seguir sent un pol de desenvolupament exem-
plar per al conjunt de Terres de l'Ebre i de Catalunya. 

Com s'ha explicat en línies anteriors, la manca d'infraestructures és una reali-
tat que, sense dubte, dificulta molt el desenvolupament no només de la Sénia, 
sinó també de la comarca del Montsià i del conjunt de les Terres de l'Ebre. 

Actualment, i més concretament centrant-nos en la Sénia i en el sector del 
moble, són absolutament vitals les infraestructures de comunicació d'inter-
net, ja que en el món actual els sistemes d'innovació i de venta fan impres-
cindible poder tenir unes infraestructures de banda ampla i desplegament de 
la fibra òptica d'acord a les exigències del món en què vivim. 

La realitat actual és que la banda ampla encara no ha arribat a la Sénia i el 
desenvolupament a la comarca del Montsià, encara que planificat, no és una 
realitat. Hem d'afegir que el desplegament de la fibra òptica a l'interior del 
municipi s'ha fet deixant al marge de l'extensió del cable als diferents polí-
gons industrials i zones industrials, on es funciona precàriament amb siste-
mes de ràdio que estan lluny de ser unes infraestructures òptimes per encarar 
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un present molt exigent i que afecta directament a les empreses, amb una 
més que evident manca d'igualtat d'oportunitats amb altres zones de Catalu-
nya o de la resta de l'Estat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta la importància que té el sector del moble de la Sénia en l'eco-
nomia del Montsià i de Terres de l'Ebre. 

2. Constata la necessitat de que aquest sector gaudeixi d'igualtat d'oportuni-
tats per tal de poder competir amb les empreses del sector d'altres territoris. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

3. Accelerar l'arribada de la banda ampla de fibra òptica al municipi de la 
Sénia. 

4. Fer les gestions i actuacions necessàries de forma urgent per tal que el 
desplegament de la fibra òptica dins del municipi de la Sénia arribi als polí-
gons industrials i a les zones industrials d'aquest municipi. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, 
diputats, GP PSC-Units 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
C-31 a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles 

250-00103/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis 
Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la C-31 
al Garraf entre Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya 2026 es contempla la 
possibilitat del desdoblament de la C-31 al Garraf entre Sant Pere de Ribes, 
Vilanova i la Geltrú i Cubelles. 

Al seu pas entre Sant Pere de Ribes i per Vilanova i la Geltrú, aquesta via 
actua també com a ronda d'aquesta zona i els peatges de la C-32, comportant 
un trànsit de pas que no li correspon i un major risc d'accidentalitat. Habitu-
alment s'hi provoca un trànsit intens i cues en diversos moments del dia. 

Tanmateix, és necessari resoldre les connexions i enllaços amb els municipis. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini mà-
xim de sis mesos, un estudi/avantprojecte del desdoblament de la C-31 al 
Garraf, entre Sant Pere de Ribes i Cubelles per tal de donar compliment al 
Pla d'Infraestructures del Transport Catalunya 2026. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz 
López, diputats, GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9580) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini mà-
xim de sis mesos, un estudi/avantprojecte del desdoblament de la C-31 al 
Garraf, entre Sant Pere de Ribes i Cubelles per tal de donar compliment al 
Pla d'Infraestructures del Transport Catalunya 2026. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment 
dels torrents que travessen els nuclis urbans de l'Alt Penedès 
i el Garraf 

250-00104/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis 
Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteni-
ment dels torrents que travessen els nuclis urbans de l'Alt Penedès i del Gar-
raf, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el 
text següent:  

Exposició de motius 

Són diversos els torrents que travessen els nuclis urbans de municipis de 
l'Alt Penedès i el Garraf. El manteniment i millora d'alguns dels trams d'a-
quests torrents són competència de l'Agencia Catalana de l'Aigua. 

En alguns casos, el manteniment anual necessari no es realitza i des de fa 
temps no hi ha inversions per solucionar les problemàtiques que presenten i 
que representen un greu perill. Alguns ajuntaments d'aquests municipis dis-
posen, fins i tot, de projectes i propostes de transvasament de torrents, que li 
correspon a la Generalitat per ser titular dels mateixos i de les infraestructu-
res que els travessen 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini màxim 
de sis mesos, un pla de millora i manteniment dels torrents que travessen els 
nuclis urbans de l'Alt Penedès i del Garraf. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz 
López, diputats, GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9581 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9581) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De supressió i addició  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini màxim 
de sis mesos, un pla de millora i manteniment dels torrents que travessen els 
nuclis urbans nou programa de manteniment i conservació de lleres del Dis-
tricte de Conca Fluvial de Catalunya, que incorpori les actuacions que es 
considerin prioritàries  a les lleres no urbanes de les comarques de l'Alt 
Penedès i del Garraf, així com una línia de subvenció als municipis per a fer 
front a les necessitats en àmbits urbans. 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 
entre les carreteres C-32 i C-31 

250-00106/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis 
Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la millora de la carretera 
BV-2115 entre la C-32 i la C-31, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La BV-2115 és titularitat de la Generalitat de Catalunya entre la comarca de 
l'Alt Penedès i la C-31. 

És fa necessari, atès el trànsit d'aquesta via comarcal, millorar diversos as-
pectes de la mateixa, en especial els accessos al camí Ral i dotar d'accessos 
d'entrada i sortida a la C-32, entre d'altres, per millorar-ne la seguretat i l'ac-
cessibilitat, per exemple, a l'alçada del càmping Vilanova Park, sent aquesta 
la instal·lació d'allotjament turístic amb més capacitat de la comarca del Gar-
raf, el que fa que especialment en temporada turística es produeixin molts 
desplaçaments a aquest establiment. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini mà-
xim de sis mesos, un estudi de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 
i la C-31. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz 
López, diputats,  GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9582 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9582) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini mà-
xim de sis mesos, un estudi de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 
i la C-31. 

 
  



Dossier CPDT 4 
28 de juliol de 2021 

14 

 

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Pe-
nedès 

250-00111/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Jordi Terrades 
Santacreu, diputat, Dolors Carreras Casany, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el centre logístic del Baix Penedès, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La comarca del Baix Penedès és una de les més afectades per l'atur a Catalu-
nya. Es fa més necessari que mai, actuar-hi de manera urgent i ferma per 
reactivar l'activitat econòmica i l'ocupació. 

Per la seva situació i per ser ròtula entre les àrees metropolitanes de Barcelo-
na i Tarragona, la comarca del Baix Penedès està acollint un creixement 
demogràfic molt elevat propiciat per les bones comunicacions i per la quali-
tat de vida dels seus municipis, tant els costaners com els d'interior. 

Això significa que moltes famílies estan triant els seus municipis per viure-hi 
i, ara també, per teletreballar. Les necessitats han canviat i les demandes de 
la ciutadania, de la resident i de la nouvinguda, també. 

Cal pensar també en la reindustrialització de la comarca, reflexionant amb el 
cas Saint-Gobain i amb l'ampliació d'IDIADA, l'empresa més important del 
Baix Penedès. 

Una de les actuacions que, sense dubte, podria portar la reactivació econò-
mica de la comarca i la creació d'ocupació, és l'execució del centre logístic 
del Baix Penedès. Aquest projecte desenvoluparà un centre d'activitats logís-
tiques, econòmiques i formatives. Seria una oportunitat entre els dos àmbits 
d'influència dels ports de Barcelona i de Tarragona, amb un mínim impacte 
paisatgístic, i preservant els valors ambientals i agrícoles del territori. 

Respecte a l'impacte econòmic, segons estudis elaborats pels Departament de 
Geografia i d'Economia de la URV, l'activitat del Logis Penedès generaria 
una mitjana anual de 425.6 milions d'euros al PIB de Catalunya, més de 
5.000 llocs de treball directes i més de 9.000 si tenim en compte l'ocupació 
indirecta. 

Al juliol de 2012, la Comissió d'Urbanisme de Catalunya va aprovar defini-
tivament el Pla Director Urbanístic que recollia i ordenava el conjunt d'actu-
acions necessàries per impulsar el Logis Intermodal Penedès. Resta elaborar 
i aprovar el planejament derivat. 
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Des d'aleshores, i en anys successius, la voluntat política d'aquest Parla-
ment per tirar endavant aquest projecte, ha quedat demostrada en diverses 
actuacions. 

En data 2 de maig de 2012, el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolu-
ció 573/IX del Parlament de Catalunya, sobre la Construcció del Centre Lo-
gístic del Baix Penedès. 

En data 19 de març de 2015, el Ple del Parlament va aprovar la moció 193/X 
del Parlament de Catalunya, sobre el Camp de Tarragona i les Terres de 
l'Ebre, on s'aprovava l'execució del centre logístic del Baix Penedès. 

Com podem veure, des de l'any 2012, aquest Parlament ha anat aprovant 
resolucions i mocions per tal d'instar el Govern de la Generalitat a impulsar i 
executar el centre logístic del Baix Penedès. I un any més tard, al 2013, el 
Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 367/X del Parlament de 
Catalunya, sobre el desenvolupament del Pla director urbanístic del Logis 
Penedès, que instava el Govern a impulsar la tramitació i l'aprovació de les 
corresponents figures urbanístiques, així com a crear mecanismes de promo-
ció de la plataforma logística, i a demanar al Govern de l'Estat les infraes-
tructures necessàries pel seu total desenvolupament. 

El centre logístic del Baix Penedès és un projecte del qual portem molts anys 
parlant-ne i creiem que ha arribat el moment de fer-lo realitat, en aquests 
moments en què hi ha necessitats socials, ocupacionals i econòmiques. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Aprovar el planejament derivat del centre logístic del Baix Penedès, trami-
tant i aprovant les figures urbanístiques corresponents. 

2. Executar la part del centre logístic del Baix Penedès que es pot posar en 
funcionament amb les infraestructures existents en l'actualitat. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Jordi Terrades Santa-
creu, Dolors Carreras Casany, diputats GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9583 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9583) 

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

Aprovar el planejament derivat el nou pla director del Centre Logístic del 
Baix Logis Penedès, tramitant i aprovant les figures urbanístiques de gestió 
urbanística corresponents. 

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

Executar la part Planificar l'execució del Centre Logístic del Baix Penedès 
que es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents en l'ac-
tualitat un cop aprovat el Pla Director. 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
C-15 entre Capellades i Vilanova del Camí 

250-00112/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Jordi Riba 
Colom, diputat, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
desdoblament de la C-15 al tram entre Capellades i Vilanova del Camí, per 
tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

L'Eix Diagonal, configurat per les carreteres C-15 i C-37, és un eix vertebra-
dor fonamental per a les comarques del Garraf, Alt Penedès, Anoia i Bages. 
Des de la posada en funcionament de la totalitat de la via, aquesta ha expe-
rimentat un notable creixement de la intensitat mitjana diària de vehicles que 
fan ús de la infraestructura, tant la totalitat de vehicles com pel que fa a ve-
hicles pesants. Aquest increment de la intensitat i els índexs de sinistralitat 
que s'han produït en alguns trams van fer que, en data 20 d'Abril de 2016, la 
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre va emetre l'Ordre 
d'Estudi de la viabilitat de la possible millora de l'actual carretera C-15 amb 
la seva transformació amb una carretera multi carril 2+1. 

Com a continuació d'aquest estudi, el novembre del 2017, la Direcció Gene-
ral d'Infraestructures de Mobilitat va emetre l'Odre on es defineix la millora 
general i el condicionament de la carretera C-15, entre el PK 13+000 i el 
44+380, i millora de la seguretat viària a la carretera C-37, entre el PK 
68+850 i el 93+355. Tram Vilafranca del Penedès-Vilanova del Camí-
Manresa i el Juliol de 2018 la Direcció General d'Infraestructures de Mobili-
tat va emetre l'Ordre d'Estudi on es defineixen els nous criteris per la redac-
ció del projecte de traçat. 

Aquest projecte, entre d'altres mesures planteja:  

1. Incrementar la capacitat de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès 
i Capellades, augmentant la seguretat viària i millorant les condicions de 
viatge. Aquestes millores es materialitzaran canviant la tipologia actual de la 
carretera 1+1 a una carretera multicarril 2+1 des del PK 13+000 fins el PK 
37+000. 

2. Incrementar la capacitat de la carretera C-15 entre Capellades i Vilanova 
del Camí, augmentant la seguretat viària i millorant les condicions de viatge. 
Aquestes millores es materialitzaran canviant la tipologia actual de la carre-
tera 1+1 a una carretera amb secció d'autovia 2+2 des del PK 37+000 fins el 
PK 43+635. 
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L'octubre de 2019, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va fixar a l'exercici 
2020 l'inici de les obres en una de les carreteres amb una sinistralitat més ele-
vada  de la comarca. Tot i això, el pressupost de la Generalitat per al 2020 ni la 
pròrroga de  2021 han tingut en compte aquesta necessària inversió. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el 
segon trimestre de 2022, les obres previstes en el Projecte de traçat, millora 
general, condicionament de la carretera c-15, entre el pk 13+000 i el 44+380, 
i millora de la seguretat viària a la carretera c-37, entre el pk 68+850 i el 
93+355. tram: Vilafranca del Penedès - Vilanova del camí - Manresa, prio-
ritzant l'actuació de desdoblament del tram entre Capellades i Vilanova del 
Camí. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Jordi Riba Colom, 
Juan Luis Ruiz López, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9584) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a executar les 
obres previstes per a la millora general i el condicionament de la carretera 
C-15 entre el PK 13,000 (enllaç de Vilafranca del Penedès) i el PK 37,000 
(enllaç de Capellades) i entre el PK 39,530 (enllaç de La Torre Claramunt) i 
el PK 44,380 (enllaç d'Igualada), corresponents a la FASE 1, i impulsar la 
redacció de l'estudi informatiu del tram entre el PK 37,000 (enllaç de Cape-
llades) i el PK 39,530 (enllaç de La Torre Claramunt), corresponents a la 
FASE 2, per a completar l'actuació. 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
B-224 entre Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa 

250-00113/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Jordi Riba 
Colom, diputat, Eva Granados Galiano, diputada, Rocio Garcia Pérez, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la B-224 en els trams en-
tre Martorell - Sant Esteve de Sesrovires - Masquefa, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La B-224 és un dels principals eixos de comunicació entre les comarques de 
l'Anoia i del Baix Llobregat. La via discorre entre Vallbona d'Anoia, on con-
necta amb l'Eix Diagonal (C-15), i Martorell, on enllaça amb l'A-2 i l'AP-7. 
Així mateix, comunica altres municipis com Piera, Masquefa, Sant Llorenç 
d'Hortons i Sant Esteve Sesrovires La intensitat mitjana diària de la C-224 
entre Vallbona i Piera és d'un trànsit de 5.500 vehicles, a Sant Esteve Sesro-
vires és de 18.200 vehicles, i arriba fins als 25.000 vehicles a l'entorn de 
Martorell. 

La B-224 és una carretera amb una alta sinistralitat que compta amb diversos 
punts negres i amb un elevat volum de trànsit per les zones industrials i ur-
banes que connecta, en el període 2010-2018 ha registrat 228 accidents, amb 
una mitjana de 25 accidents anuals i un balanç tràgic de 9 víctimes mortals, 
22 ferits greus i 368 lleus que malauradament des d'aleshores ha seguit aug-
mentant. 

El gener de 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar el 
projecte de traçat del desdoblament de la carretera B-224 i va anunciar l'inici 
de les obres en el primer tram entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires per al 
2019 i la continuació en una segona fase fins a la variant de Masquefa. 

La inversió estimada en el tram Martorell - Sant Esteve Sesrovires era de 
20,2 milions d'euros i el segon tram que s'ha de desdoblar de la B-224, fins a 
Masquefa, una previsió d'inversió sobre els 25 milions d'euros. 

Tot i que el Departament de Territori i Sostenibilitat va fixar l'exercici 2019 
l'inici de les obres en una de les carreteres amb una alta sinistralitat que con-
necta les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat, ni el pressupost de la 
Generalitat per al 2020 ni la pròrroga de 2021 han tingut en compte aquesta 
necessària inversió. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el 
segon trimestre de 2022, les obres de desdoblament de la B-224 en els trams 
entre Martorell-Sant Esteve de Sesrovires-Masquefa  

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Jordi Riba Colom, 
Eva Granados Galiano, Rocio Garcia Pérez, diputats, del GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9585) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el 
segon trimestre de 2022, les obres de impulsar el desdoblament de la B-224 
en els trams entre Martorell-Sant Esteve de Sesrovires-Masquefa. 
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages 

250-00114/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 2894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, i Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el 
tren tramvia del Pla del Bages, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió que correspongui, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Bages és una comarca amb importants problemes i dèficits de mobilitat 
quotidiana. Dèficits que no només es donen en la connexió amb Barcelona i 
l'Àrea Metropolitana, sinó que van més enllà i que es manifesten tant en clau 
de mobilitat interna com externa. Aquesta situació és fruit d'un dèficit histò-
ric -tant per part de l'Estat com de la Generalitat- en l'aposta pel ferrocarril. 
Les dues línies de Rodalies - Regional de Renfe i la de FGC han estat desa-
profitades durant masses anys, al mateix temps que es potenciaven les infra-
estructures viaries, especialment l'autopista de peatge. 

En la mobilitat interna de la comarca s'ha prioritzat el vehicle privat, amb 
una C-55 sempre saturada al sud i, al nord, direcció Solsona, amb creixent 
nombre d'accidents fruit de l'augment de la mobilitat. El transport col·lectiu 
de viatgers entre municipis és manifestament insuficient i, fins i tot quan és 
competitiu en termes econòmics, té mancances significatives en el servei 
amb Barcelona. 

Davant aquesta situació, el govern de l'Ajuntament de Manresa i FGC han 
presentat recentment una proposta per invertir entre 40 i 60 milions d'euros 
en el soterrament del tram de la línia de FGC que va de Manresa Alta a Man-
resa Baixador al seu pas per Manresa. Una inversió que significa una millora 
urbana per la ciutat, però que no resulta d'un debat previ sobre quins son els 
principals dèficits en la mobilitat comarcal, quins haurien de ser els princi-
pals objectius i quines prioritats se n'haurien de derivar. 

Caldria, en definitiva, una visió integral de la mobilitat i noves solucions que 
resolguin la mobilitat en clau comarcal i que s'adeqüin al context actual d'e-
mergència climàtica, que requereix d'una aposta clara pel transport públic, 
no contaminant  i amb energies renovables. 

En aquest sentit, el tren tramvia del Pla del Bages, una proposta ja planifica-
da al Pla d'infraestructures ferroviàries de l'any 2009 i que podria aprofitar 
part d'infraestructures ja existents, respon a aquesta lògica i permetria no 
només connectar diferents zones de Manresa (el centre amb la zona esportiva 
del Congost i el cementiri) sinó articular una via de comunicació amb polí-
gons industrials i amb molts altres municipis com Sant Joan de Vilatorrada, 
Santpedor, Sallent, Callús o Súria. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'En Comú Podem presenta la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar una priorització de les actuacions en matèria de mobilitat per al 
conjunt de la comarca del Bages, fruit d'un debat entre administracions 
(Consell Comarcal de Bages, Ajuntaments, Govern de la Generalitat i FGC) 
i amb el teixit ciutadà, social i econòmic bagenc. Debat i priorització que cal 
acordar abans de finalitzar l'any 2021 en el marc de la transformació neces-
sària per respondre a l'emergència climàtica i les crisi social i econòmica. 

2. Elaborar un projecte pel desenvolupament del tren tramvia del Pla del 
Bages, tot comptant amb la participació del món local. 

3. Obrir un debat sobre la inversió prevista per FGC de soterrament del Bai-
xador de Manresa, amb l'objectiu d'adequar i fer compatible aquesta inversió 
a les propostes consensuades de prioritats i necessitats de la mobilitat quoti-
diana, sostenible  i segura del conjunt del Bages. 

Palau del Parlament, 19 de maig de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9586) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

En el marc de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central com a instru-
ment de participació en la gestió i l'elaboració dels instruments de planifica-
ció de la mobilitat en aquest àmbit territorial, elaborar una priorització de 
les actuacions en matèria de mobilitat per al conjunt de la comarca del Ba-
ges, fruit d'un debat entre administracions (Consell Comarcal de Bages, 
Ajuntaments, Govern de la Generalitat i FGC) i amb el teixit ciutadà, social i 
econòmic bagenc. Debat i priorització que cal acordar abans de finalitzar 
l'any 2021 en el marc de la transformació necessària per respondre a l'emer-
gència climàtica i les crisi social i econòmica. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Estudiar la viabilitat del projecte per al desenvolupament del tren-tramvia 
del Bages, tot comptant amb la participació del món local. Així mateix, im-
pulsar la mobilitat sostenible al Bages mitjançant el desenvolupament Pla 
director de mobilitat del SIMMB 2020-2025, i el Pla director d'infraestruc-
tures 2021-2030 pendent d'aprovació definitiva, i la definició de millora de 
nous serveis de transport públic en el nou Pla de transport de Viatgers de 
Catalunya en redacció. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Compatibilitzar el projecte de soterrament del Baixador de Manresa amb la 
resta de propostes consensuades de prioritats i necessitats de la mobilitat 
quotidiana, sostenible i segura del conjunt del Bages. 
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de roda-
lia a Centelles 

250-00122/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 3138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Marta 
Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els horaris de la línia R3 
a Centelles, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

Des de gener de 2010 la Generalitat té transferides les competències en Ro-
dalies pel que fa a la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació, la 
inspecció dels serveis i les activitats i, el que és més important, la política 
tarifària. 

Per tant, la Generalitat ha de fer ús de les competències per millorar aspectes 
com els horaris i l'increment de freqüències, per exemple. Mesures que no 
requereixen d'una gran inversió econòmica però sí de voluntat política per 
tirar-les endavant. 

Tot i que la necessitat que es requereix a la R3 és el desdoblament de la línia, 
que és la màxima prioritat, no ho és menys la necessitat de prioritzar la mi-
llora dels horaris dels trens per adaptar-los a la mobilitat de la gent. Una 
demanda que no s'ha agilitzat perquè des del Govern no hi ha hagut la volun-
tat de tirar-ho endavant. 

Les reivindicacions històriques sobre els horaris és una necessitat per la gran 
demanda que, d'altra banda, és senzilla de complir i faria el servei molt més 
atractiu a un gruix d'usuaris important. 

Des de l'ajuntament de Centelles i els diferents municipis d'Osona sud, que 
pertanyen a la zona 5, es treballa activament per la defensa de la millora de 
la línia R3 per la qual es mantenen reunions amb entitats i col·lectius, com la 
xarxa C-17 o el Consell Comarcal d'Osona. 

Amb el plantejament dels nous horaris sorgeix la possibilitat de solucionar la 
problemàtica actual de la zona 5 on no hi ha semidirectes que s'aturin entre 
la Garriga i Vic, fet que suposa franges horàries amb intervals superiors a 
una hora sense trens. Aquesta diferència suposa un greuge d'un 40% respecte 
a municipis com Vic. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Modificar la proposta dels horaris de la R3 de trens semidirectes, per tal 
que quatre trens facin parada a Centelles. 

2. Millorar l'oferta dels horaris d'aquesta línia per facilitar la mobilitat i fer-la 
més sostenible en el territori. 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Marta Moreta 
Rovira, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9587) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació dels punts 1 i 2 

Treballar en una nova configuració de serveis per al conjunt de Rodalies de 
Catalunya, i en especial l'R3 que permeti un millor ajust a la demanda i una 
millor qualitat del servei amb els mateixos recursos actuals i incorporant la 
sistematització dels horaris. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
D'addició 

Instar el Govern de l'Estat a executar de manera immediata el desdoblament 
de l'R3 per tal que deixi de ser una via única i es possibiliti la millora dels 
serveis pel que fa a temps de viatge, fiabilitat i freqüència i, al mateix temps, 
es pugui donar un servei de qualitat pels seus usuaris. 
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a 
mig construir en municipis turístics 

250-00126/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 3505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar 
Aparicio Pedrosa, diputat, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les edificacions abandonades o a mig construir que es troben en 
municipis turístics, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El turisme, part fonamental del sector serveis, representa un 70% de les afili-
acions a les comarques gironines. De fet, la indústria turística continua es-
sent el principal motor de l'economia de les comarques gironines. 

Les successives crisis econòmiques que ha patit l'economia mundial, com la 
del 2008, que va tenir un greu efecte en tota l'economia i molt especialment 
en el sector de la construcció, i l'actual crisi provocada per la COVID-19 ha 
fet que la industria turística hagi estat molt afectada. Totes les dades que 
s'han anat coneixent al tancament d'any mostren que l'impacte de la pandè-
mia sobre aquest sector ha estat devastador. Després de l'aturada total viscu-
da durant els mesos de març, abril i maig de 2020, la demanda turística no va 
aconseguir aixecar el vol de manera apreciable durant la resta de l'any, ni tan 
sols durant els mesos d'estiu, quan els contagis semblava que estaven sota 
control. 

La successió d'aquestes dues crisis han provocat que en molts pobles i ciutats 
turístiques de les nostres comarques hagin quedat moltes construccions 
abandonades, per finalitzar o sense ús. Molts d'aquests edificis es troben a 
primera línia de mar i desllueixen els passejos marítims, als centres històrics, 
afectant la imatge dels cors de les ciutats i pobles que són pols d'atracció del 
turisme. 

A tall d'exemple, a l'Estartit trobem els antics hotels Miramar i Freu, al bell 
mig del passeig marítim, o l'Aparthotel Brava Park, edifici sense acabar, en 
estat de ruïna, a Lloret. Tots ells fa anys que es troben tancats i en plena 
decadència, provocant un deslluïment de l'entorn urbà, alhora que un perill 
per la seguretat dels vianants i una font de conflictes veïnals. 

Els ajuntaments no disposen d'eines per a reconduir aquestes situacions, ja 
que el cost de la rehabilitació, la manca de propietaris definits pels litigis 
hipotecaris o altres situacions legals complexes són factors que aconsellen 
que la Generalitat sigui un actor necessari per al reacondicionament d'a-
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quests espais. A més, resulta imprescindible fer una pla per als seus usos 
futurs, ja siguin turístics o socials, de la mà dels ajuntaments implicats. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Realitzar un catàleg de totes les edificacions abandonades o a mig constru-
ir que es troben en municipis turístics, en primera línia de mar o bé en cen-
tres històrics. 

2. Obrir una convocatòria pública, un cop realitzat l'anterior catàleg, per 
finançar l'adequació d'aquests immobles a la normativa, amb l'objecte de 
posar-los en funcionament de nou amb un ús turístic o social. 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio 
Pedrosa, Juan Luis Ruiz López, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9588 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9588) 

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

Realitzar un catàleg Proposar a les administracions locals afectades la re-
dacció d'un inventari de totes les edificacions abandonades o a mig construir 
que es troben en municipis turístics, en primera línia de mar o bé en centres 
histories. 

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

D'acord amb les disponibilitats pressupostàries, obrir una convocatòria pú-
blica, un cop realitzat l'anterior catàleg inventari, per finançar l'adequació 
d'aquests immobles a la normativa, amb l'objecte de posar-los en funciona-
ment de nou amb un ús turístic o social. 
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