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DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. 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). 

2. 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). 

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

4. Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig constru-
ir en municipis turístics. Tram. 250-00126/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 51, 10; esmenes: BOPC 79, 78). 

5. Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial. Tram. 250-00143/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 57, 68; esmenes: BOPC 96, 16). 

6. Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres. Tram. 
250-00186/13 Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 74, 54). 

7. Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels 
de Vallvidrera. Tram. 250-00206/13 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 79, 93). 

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori sobre la reunió amb el Govern de l'Estat i l'acord d'ampliació de 
l'aeroport de Barcelona - el Prat. Tram. 354-00035/13 Grup Parlamentari de 
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la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa. 

9. Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l'aprovació 
del Document de regulació aeroportuària. Tram. 356-00183/13 Montserrat 
Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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Punt 1 | 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 



Dossier CPDT 5 
15 de setembre de 2021 

4 

 

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 2 | 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. 

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 
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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 3 | 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. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  
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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 4 | 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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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convoca-
tòries de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial 

250-00143/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 3941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
reactivació de les convocatòries de la llei de millora de barris, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb 
el text següent:  

Exposició de motius 

Fa més de 15 anys que va entrar en vigor la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
Aquesta norma, coneguda com la «Llei de Barris», va ser una fita històrica 
per a la millora de més d'un centenar de barris i àrees urbanes que patien 
fortes problemàtiques socials i urbanístiques. Gràcies a la creació del Fons 
de foment del programa de barris, es van finançar més de 4.000 actuacions 
en 117 municipis, amb una inversió total superior als 1.300 milions d'euros 
durant els 6 anys que va estar en funcionament el programa. 

Les actuacions es vehiculaven a través dels Plans Integrals de millora urba-
na, que incloïen mesures de rehabilitació urbanística i projectes de desenvo-
lupament social i econòmic per fomentar la cohesió social de cada àrea. El 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques contribuïa al finança-
ment d'entre el 50 i el 75% del pressupost global de cada pla integral, mentre 
que el municipi beneficiari es feia càrrec de la resta i es comprometia a exe-
cutar el pla en un període màxim de quatre anys (prorrogable un o dos anys 
més). 

En l'actualitat, la Generalitat de Catalunya té identificades 236 àrees vulne-
rables en tot el país. La majoria d'elles es concentren a Barcelona (134), es-
pecialment als barris de les proximitats dels rius Llobregat i Besòs, però 
també es troben a municipis de petita mida i a àrees no metropolitanes. Totes 
elles, àrees urbanes d'especial atenció, s'identifiquen en base a una sèrie d'in-
dicadors que inclouen diferents dimensions del deteriorament urbà, tals com 
els dèficits en equipaments i serveis, les característiques demogràfiques, 
problemàtiques socials, ambientals i econòmiques o els dèficits urbans i de 
desenvolupament local. 

Actualment, existeixen municipis on més de la meitat de la població resideix 
en barris d'alta vulnerabilitat, i l'actual situació d'emergència sanitària i cli-
màtica no fan sinó agreujar les dinàmiques de deteriorament econòmic i 
social de les àrees descrites anteriorment. Tanmateix, la Generalitat de Cata-
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lunya porta més d'una dècada sense impulsar polítiques integrals de renova-
ció urbana, des que les convocatòries de la llei 2/2004 es van interrompre al 
2010. 

Per aquest motiu resulta imminent recuperar les polítiques de regeneració 
urbana en el curt termini, especialment tenint en compte el pròxim desple-
gament del programa de fons europeus Next Generation, el qual suposa una 
important oportunitat per al desenvolupament social i mediambiental dels 
pobles i ciutats de Catalunya. 

En aquest sentit és rellevant recordar que diferents administracions de l'Estat 
estan iniciant estratègies per incorporar la regeneració urbana com a pilar de 
la recuperació econòmica, amb actuacions com:  

- El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va publicar 
l'Expressió d'interès «Programa d'actuacions de rehabilitació a nivell de bar-
ri» de la component 2 «Implementació de l'Agenda Urbana espanyola», re-
collit en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquesta ex-
pressió d'interès s'apunta a dirigir la inversió en operacions de rehabilitació 
edificatòria i la regeneració i renovació urbana de gran escala, en barris o 
zones delimitades en funció del seu nivell de renda i de les seves necessitats 
i potencialitats. 

- El Govern de la Generalitat ha inclòs entre els seus 27 projectes Next Ge-
neration Catalònia el programa Agenda urbana: revitalització dels hàbitats 
urbans. 

- La Diputació de Barcelona ha incorporat aquesta acció transversal i trans-
formadora a la Cartera pròpia de projectes amb l'Impuls als programes locals 
de renovació urbana, la rehabilitació i millora energètica d'habitatges, la 
rehabilitació i millora energètica d'habitatges als petits municipis; el Finan-
çament de projectes de regeneració urbana integral i els barris i comunitats: 
motors de transformació social. 

- L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat el seu Pla Metropolità de 
Rehabilitació 2020-2030 que pretén incrementar els índexs de rehabilitació, 
incloent millores energètiques i d'accessibilitat, dinamitzar l'economia i 
augmentar els nivells d'ocupació en el context de crisi social i econòmica, i 
contribuir a reduir les dinàmiques de segregació urbana del territori metropo-
lità. 

En aquesta conjuntura, d'altra banda, és urgent la posada en marxa de meca-
nismes que conjuguin la renovació urbana amb la transició ecològica. Per 
això, les noves polítiques urbanes haurien de ser secundades per una nova 
legislació a Catalunya que accelerés la renovació urbana i l'equitat social i 
ambiental, com seria l'aprovació d'una nova llei de millora urbana social i 
ambiental dels barris i viles que pateixen processos d'abandonament, de de-
gradació del teixit urbà i del seu patrimoni edificat i on la població resident 
es troba en risc d'exclusió social. 

Mentre aquesta nova normativa, adaptada a les noves exigències climàtiques 
i socials, no s'aprovi, el Govern de la Generalitat continua disposant d'un 
instrument legislatiu àgil, eficaç i vigent per tal d'abordar la rehabilitació dels 
barris amb una elevada vulnerabilitat mitjançant la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
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2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-
xen atenció especial. 

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. Obrir una convocatòria urgent d'ajuts del Programa de barris i àrees urba-
nes d'atenció especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial i el Decret 
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció es-
pecial. 

2. Modificar les bases de la convocatòria per adaptar-les a les exigències del 
Fons Europeus Next Generation, així com al Programa d'actuacions de reha-
bilitació a nivell de barri del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, que donarà suport al desenvolupament d'actuacions de rehabili-
tació del parc d'edificis residencials des d'una perspectiva integral, de manera 
que a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat se sumin actuaci-
ons en matèria de conservació, seguretat i digitalització de l'edifici i actuaci-
ons de transformació integral per a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic 
de l'entorn urbà. 

3. Dotar suficientment el Fons de foment del programa de barris i àrees ur-
banes a través de les modificacions pressupostàries escaients. 

4. Impulsar una nova Llei de Barris i viles verdes per promoure, conjunta-
ment amb el territori i les comunitats locals, nous processos d'intervenció 
integral en àrees urbanes vulnerables, tot incorporant mecanismes que 
desenvolupin la transició ecològica en aquests territoris i en les seves edifi-
cacions. 

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021 

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

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 28.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 12670) 

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

Aprofitar l'experiència de cooperació amb les administracions locals adqui-
rida en la gestió de la Llei de barris per tal d'obtenir els millors resultats 
possibles en la gestió dels projectes vinculats als fons europeus Next Gene-
ration EU, per a assumir posteriorment l'impuls de nous projectes, centrats 
en l'habitatge, en barris amb especials condicions de vulnerabilitat. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Impulsar projectes acollits als fons europeus que suposin el desenvolupa-
ment d'actuacions de rehabilitació del parc d'edificis residencials des d'una 
perspectiva integral, de manera que a la millora de l'eficiència energètica i 
la sostenibilitat se sumin actuacions en matèria de conservació, seguretat i 
digitalització de l'edifici i actuacions de transformació integral per a l'adap-
tació i mitigació del canvi climàtic de l'entorn urbà. 

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

Instar el Govern de l'Estat a actuar de forma àgil en la transferència dels 
recursos econòmics vinculats als fons europeus, i a establir mesures de 
complement pressupostari, com ara el reforç de la dotació del nou Plan 
Estatal de Vivienda, per a millorar-ne l'impacte. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
De modificació i addició del punt 4 

Impulsar, en el marc del debat que s'ha d'obrir sobre un nou Pacte Nacional 
per l'Habitatge, una nova Llei de Barris i viles verdes per promoure, conjun-
tament amb el territori i les comunitats locals, nous processos d'intervenció 
integral en àrees urbanes vulnerables, tot incorporant mecanismes que 
desenvolupin la transició ecològica en aquests territoris i en les seves edifi-
cacions, i que reforcin la cohesió social en zones amb especials dificultats. 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carre-
teres 

250-00186/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 6667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

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 para la libre circulación 
por las carreteras de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El Gobierno de la Generalidad pretende crear una nueva figura tributaria que 
grabaría la mera circulación de vehículos por las carreteras catalanas. 

El detonante ha sido la finalización de la concesión de la explotación de va-
rios tramos de autopistas de peaje, y la recuperación de su titularidad por la 
Administración Pública correspondiente. Este cambio de titularidad generará 
a la Generalidad unos gastos de mantenimiento que, anteriormente, eran 
asumidos por las empresas concesionarias. 

No obstante, su posible creación se ha disfrazado de tributo finalista, no sólo 
para el mantenimiento de esas vías revertidas, sino de la red viaria en gene-
ral, así como para otros fines más generales de carácter medioambiental o de 
fomento del transporte público. 

Así, en el documento denominado «Acord de Govern per la investidura de 
Pere Aragonès», se recoge, en su página 31, lo siguiente:  

«La viñeta como alternativa a los peajes para las vías de alta capacidad, co-
mo herramienta fiscal esencial para un nuevo modelo de gestión de la movi-
lidad que integre: el mantenimiento de la red viaria, la potenciación del 
transporte público, la implantación de herramientas inteligentes y la correc-
ción de las externalidades ambientales negativas. Esta herramienta ha de 
permitir que no continúen los peajes de las autopistas cuando finalicen las 
actuales concesiones.» 

Esta descripción tan ampulosa, en realidad, esconde la verdadera finalidad de 
esta nueva figura tributaria, que no es otra que aumentar la recaudación fis-
cal, a costa del maltrecho bolsillo de los contribuyentes catalanes. 

En lugar de renunciar a su proyecto soberanista y eliminar todo el gasto pú-
blico destinado a esa única finalidad, una vez más, se acude al aumento de la 
presión fiscal de los catalanes. Además, esta iniciativa atenta a la igualdad 
real entre españoles. 

Ante la grave crisis económica que padecemos, nuestro gobierno debería 
acometer un plan de recorte del gasto público ineficiente (especialmente el 
dedicado a su proyecto soberanista) y de bajada de impuestos, para reactivar 
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la economía. En lugar de esto, continua con su senda de aumento del gasto 
público (especialmente el político), e incremento de los impuestos a los ciu-
dadanos y empresas. 

Además, se pretende gravar el uso de vehículos, que ya se encuentran grava-
dos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), e indi-
rectamente a través del Impuesto Especial de Hidrocarburos. 

Esta fuerte imposición fiscal a los titulares de vehículos va a convertir en 
auténtico artículo de lujo, lo que para la mayoría de los trabajadores es algo 
necesario para poder desarrollar a su trabajo. Y especialmente para autóno-
mos y empresas de transporte, que necesitan acceder a estas infraestructuras 
en las condiciones más favorables posibles, para poder competir con garantí-
as de éxito en el mercado global. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

Primero. Abandonar la idea de establecer nuevas figuras tributarias por la 
utilización de la red pública de carreteras de Cataluña. 

Segundo. Mantener la red de carreteras de su titularidad en perfecto estado 
de conservación, para permitir una circulación en las máximas condiciones 
de seguridad. 

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat 
dins dels túnels de Vallvidrera 

250-00206/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 8388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció de millora de la seguretat dins dels Túnels de Vallvidrera, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb 
el text següent:  

Exposició de motius 

A l'anterior legislatura el Grup Parlamentari de Ciutadans va portar davant 
de la Comissió de Territori una Proposta de Resolució que demanava la mi-
llora de les mesures de seguretat dins dels Túnels de Vallvidrera (250-
00811/12). 

Com és prou conegut, aquesta infraestructura és un cas pràcticament insòlit 
dins la xarxa transeuropea de carreteres. Pel seu volum de trànsit hauria de 
tenir unes característiques de seguretat molt per damunt de les que té en l'ac-
tualitat. De fet, no podria tenir l'actual configuració amb un carril central 
amb sentit de marxa compartit. Solament el fet, de caràcter administratiu, 
que la Generalitat no consideri aquesta infraestructura dins la xarxa 
transeuropea permet que es mantingui l'actual situació de vulnerabilitat en 
matèria de seguretat viària. 

La Directiva 2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, 
sobre els requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea 
de carreteres, estableix el següent:  

Mesures de seguretat 

1. Els Estats membres garantiran que els túnels situats al seu territori que 
entrin en l'àmbit d'aplicació de la present directiva compleixin els requisits 
mínims de seguretat establerts en l'annex I. 

2. En els casos en què determinats requisits estructurals establerts a l'annex 
I només puguin complir-se recorrent a solucions tècniques que, o bé no pu-
guin complir-se o que només es pugui donar compliment amb un cost des-
proporcionat, l'autoritat administrativa a què es refereix l'article 4 podrà 
acceptar que, com a alternativa als dits requisits, s'apliquin mesures de re-
ducció del risc, sempre que les mesures alternatives donin lloc a una protec-
ció equivalent o major. L'eficàcia de les mesures haurà de demostrar-se 
mitjançant una anàlisi del risc, d'acord amb el que disposa a l'article 13. Els 
Estats membres informaran la Comissió de les mesures de reducció del risc 
acceptades com a alternativa, i presentaran la corresponent justificació. El 
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present apartat no serà aplicable als túnels que es trobin en fase de projecte 
als que es refereix l'article 9. 

Després del debat parlamentari de la mencionada Proposta de Resolució amb 
número de tramitació 250-00811/12 es va arribar a un acord de mínims pel 
qual s'instava al Govern al següent:  

a) Fer el seguiment, conjuntament amb la societat concessionària dels túnels 
de Vallvidrera, de les mesures que s'han adoptat fins ara amb relació al 
millorament de les mesures de seguretat en aquests túnels i estudiar la pos-
sibilitat d'implantar-ne d'altres, tenint en consideració la Directiva 
2004/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre requisits mínims de 
seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres. 

b) Estudiar la viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els túnels 
de la xarxa viària dependent de la Generalitat de Catalunya. 

Encara que la reducció del trànsit durant pràcticament tot l'any 2020 ha redu-
ït la seva incidència estadística global, un cop s'han tornat a nivells d'utilitza-
ció normals, la taxa de mortalitat dins la infraestructura ha tornat a ser notí-
cia. 

Els accidents que es produeixen dins de tota mena de túnels acostumen a ser 
molt més perillosos i mortals que en altres indrets. Poden ser motiu que hi 
hagi molts usuaris implicats i, com són espais tancats, la possibilitat que es 
produeixi una greu situació d'emergència, com pot ser un incendi d'un vehi-
cle que afecti seriosament la seguretat de molts altres vehicles, molt elevada. 

Precisament per aquest motiu, la Comissió Europea és especialment sensible 
respecte a la seguretat dins aquestes infraestructures, només cal recordar que 
un accident dins d'un túnel, el del Mont Blanc el 1999, va produir un incendi 
que va provocar la mort de 39 persones. 

No es pot caure en la fàcil resposta que el nombre d'accidents és baix, ja que 
una sola persona que perd la vida és ja un preu impossible de pagar, sobretot 
si les administracions poden actuar per reduir un risc sobre el qual hi ha so-
lucions factibles. 

Donat l'elevat cost que suposaria el desdoblament dels Túnels, amb l'obertu-
ra d'un nou túnel, la mateixa directiva obre la porta a buscar solucions alter-
natives que redueixin el risc d'accident. 

Altres ciutats del món que pateixen el mateix problema han desenvolupat 
solucions alternatives, que permeten col·locar mesures antixocs reversibles 
d'una forma relativament ràpida. 

Aquest any 2021, amb la recuperació dels nivells d'utilització pràcticament 
normals, els accidents dins dels Túnels han tornat a colpejar la nostra socie-
tat i, amb especial incidència, entre els veïns de Sant Cugat del Vallès, usua-
ris habituals dels túnels. 

També cal destacar l'especial desprotecció que afecte els motoristes usuaris 
d'aquesta infraestructura, perquè qualsevol accident dins del túnel té greus 
implicacions sobre la seva seguretat, amb resultats, en moltes ocasions, gra-
víssims. Aquest col·lectiu és, un cop més, el principal damnificat de les polí-
tiques de les administracions públiques que no els tenen en compte, com es 
pot veure en aquest cas o en les actuacions unilaterals en els carrers de Bar-
celona. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Buscar alternatives que millorin la seguretat a l'interior dels Túnels de 
Vallvidrera, donant compliment a la Directiva Europea 2004/54/CE, sobre 
els requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de 
carreteres. 

2. Implementar una alternativa viable que millori la seguretat a l'interior dels 
Túnels de Vallvidrera i a altres túnels de la xarxa viària dependent de la Ge-
neralitat, estudiant la incorporació, per exemple, de mitjans físics de separa-
ció als túnels amb carrils reversibles de circulació i on es doni pas alternatiu 
pel carril central. 

3. Incrementar les mesures de control de velocitat a la xarxa viària catalana i, 
en especial, dins dels Túnels de Vallvidrera. 

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, 
GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 13865 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 09.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 13865) 

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

Elaborar una nova Anàlisi de Risc, tenint en compte la evolució de l'índex 
de risc, en funció de l'evolució del trànsit prevista per l'autopista C-16, i les 
mesures de seguretat que s'haurien d'implementar per garantir la seva segu-
retat. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De refosa dels punts 2 i 3 

Implementar un radar de tram a l'interior del túnels de Vallvidrera, d'acord 
amb el nou Pla de radars 2020-2025 del Servei Català de Trànsit, així com 
estudiar la viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els túnels de 
la xarxa viària dependent de la Generalitat de Catalunya. 
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