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Sessió 20, dimecres 4 de desembre de 2019

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques privades a la cala 
d’en Massoni i en altres espais protegits de la Costa Brava. Tram. 250-00939/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 28; esmenes: BOPC 440, 6).

2. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai natural de la 
Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa. Tram. 250-00952/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 417, 17; esmenes: BOPC 464, 8).

3. Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de Lleida-Alguaire en aero-
port industrial. Tram. 250-00957/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 417, 
23; esmenes: BOPC 464, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’ordenació del congost de Mont-rebei. Tram. 250-
00961/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 417, 27).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per les províncies 
de Lleida i Barcelona. Tram. 250-00977/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 428, 46; esmenes: BOPC 471, 14).

6. Proposta de resolució sobre el residu zero. Tram. 250-00982/12. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 428, 51; esmenes: BOPC 471, 14).

7. Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat eco-
nòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès. Tram. 250-00985/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 435, 12; esmenes: BOPC 471, 15).

8. Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, 
de Tarragona. Tram. 250-00997/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 441, 9).

9. Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de les comarques 
gironines. Tram. 250-01000/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 441, 13).

10. Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català del Sòl si-
tuats al sector de Llevant de Viladecans. Tram. 250-00959/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 417, 25).
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11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la seguretat dels treballadors i dels usuaris de les línies 
ferroviàries arran d’actes de sabotatge. Tram. 354-00196/12. Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre les afectacions per al Camp de Tarragona de l’entrada 
en funcionament del tram del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort. Tram. 
354-00200/12. David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la celebració de festes aquàtiques 
privades a la cala d’en Massoni i en altres espais protegits de la 
Costa Brava
250-00939/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 44451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució sobre el botellón acuàtic a l’espai protegit de 
la Cala d’En Massoni, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’entitat ecologista Salvem el Golfet ha denunciat l’organització d’una festa pri-

vada d’alcohol amb una quarantena d’embarcacions a la zona protegida de la cala 
d’en Massoni, entre Palafrugell i Mont-ras, dissabte passat, 10 d’agost. La festa 
s’hauria organitzat a través de les xarxes socials a la cala situada al sector de cap 
Roig i sense notificar res a les administracions locals. Segons la presidenta de l’asso-
ciació Salvem el Golfet, Margarita Riera, no és la primera vegada que es produeixen 
els fets. De fet, el grup ecologista recorda que el juliol de l’any passat ja hi va haver 
una festa a la mateixa cala i l’entitat va entrar dues peticions als Ajuntaments de Pa-
lafrugell i Mont-ras amb les mateixes demandes.

En aquest sentit, la plataforma ha denunciant la concentració d’embarcacions per 
organització de festes i demanant que es col·loquin boies per delimitar l’entrada de 
la cala. El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha anunciat 
aquesta setmana un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras per col·locar 
boies ecològiques de fondeig a les cales d’en Massoni i de la Banyera de la Russa, a 
la zona de cap Roig, que hauria de permetre actuar a la Guardia Civil.

Salvem el Golfet ha recordat que l’entorn compta amb la màxima protecció am-
biental, patrimonial i paisatgística, ja que forma part del Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN) i del Pla de Gestió de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Castell-Cap 
Roig pel que fa a l’àmbit terrestre i marítim. D’altra banda, l’entitat va compartir 
per les xarxes socials la denúncia que va fer una banyista sobre l’organització d’una 
festa en el mateix espai el 13 de juliol. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus 
repartits per la cala. Aquest tipus d’activitats suposen un risc important per a zo-
nes ambientalment protegides i tenen una alta capacitat de malmetre el fons marí 
d’aquests espais protegits.

El grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem té constància que aquests 
esdeveniments s’estan produint en altres indrets protegits de la Costa Brava, concre-
tament al Parc Natural del Cap de Creus, a la Cala Galera, on s’han realitzat festes 
a la platja amb persones que havien arribat en diverses embarcacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a prendre les mesures necessàries per evitar 

que es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, especialment en espais protegits de 
la Costa Brava, tant a nivell marí com a les seves platges.
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2. Instar al Govern de la Generalitat a obrir una investigació per determinar si 
aquestes activitats estan organitzades amb ànim de lucre, comptem amb llicència 
d’activitat i en aquests contrari establir les sancions oportunes.

Palau del Parlament, 14 d’agost de 2019
David Cid Colomer, diputat; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47896 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 11.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47896)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició

1. Instar al Govern de la Generalitat a prendre les mesures conjuntes amb les ad-
ministracions i altres ens públics competencialment afectats necessàries per evitar 
que es produeixin aquest tipus d’esdeveniments, especialment en espais protegits de 
la Costa Brava, tant a nivell marí com a les seves platges.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició 

2. Instar al Govern de la Generalitat a obrir una investigació conjunta amb les 
administracions locals i altres ens públics competencialment afectats per determinar 
si aquestes activitats estan organitzades amb ànim de lucre, compten amb llicència 
d’activitat i en aquests cas contrari establir les sancions oportunes i la restitució de 
qualsevol dany ocasionat.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’usos de l’espai 
natural de la Platgeta, al parc Maria Rúbies, de Camarasa
250-00952/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 45302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
la creació d’un Pla d’Usos de l’Espai Natural del Parc Maria Rubiés, La Platgeta, al 
municipi de Camarasa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al municipi de Camarasa, La Noguera, es troba l’espai conegut com la Platgeta, 

espai natural vora el riu Segre, situat en el Parc Maria Rúbies, on durant anys s’hi 
ha pogut gaudir de la natura i banys a l’estiu. L’accés es troba a peu de la C-13, on 
hi trobem el Pont Romà de Camarasa. Aquesta zona està ubicada en una zona PEIN 
(Pla d’Espais d’Interès Natural) de l’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.

La zona pateix una allau de visites turístiques aquest estiu que ha posat de ma-
nifest la manca de regulació d’aquest tipus de zones al nostre territori. Un municipi 
de 600 habitants que ha hagut d’absorbir a 1000 persones de visita a l’espai de la 
Platgeta molts caps de setmana; generant més residus, col·lapse a l’accés i problemes 
de manca de civisme. Així mateix es bloquejava l’accés dels serveis d’emergència en 
cas de necessitat. No es pot oblidar que en l’última dècada hi ha hagut una desena 
d’ofegaments degut a les corrents que es generen a aquesta zona del riu, que van fer 
prendre mesures de seguretat.

Aquesta situació va obligar als veïns i veïnes de Camarasa a auto organitzar-se 
amb l’ajuntament per donar un servei d’informació i prevenció de conductes inapro-
piades a la zona, com podrien ser llançament de brossa, posar música a un volum 
inapropiat... En definitiva evitar conductes incíviques.

L’Ajuntament de Camarasa ha manifestat la seva voluntat de trobar una solució 
que doni resposta d’una manera ordenada a aquest turisme que no vagi en detriment 
de l’entorn i la seguretat de la zona.

Cal tenir una regulació supramunicipal, per l’ús d’aquest espai, on quedin clares 
les delimitacions de l’ús i les normes a l’hora de gaudir de la natura en municipis 
tant petits, a més de suposar un perill pels valors naturals de la zona i un risc per a 
les persones.

Es fa necessari l’aprovació d’un Pla d’Usos amb la participació de totes les ad-
ministracions i ens afectats on es prevegi la neteja, la seguretat dels i les banyistes 
amb una persona socorrista a la zona, les delimitacions de les zones de bany, l’apar-
cament, les activitats que es poden dur a terme, així com la regulació d’accés.

L’Ajuntament de Camarasa, per la seva dimensió, no té capacitat econòmica per 
realitzar les accions necessàries que comportaria aplicar un Pla d’Usos, les admi-
nistracions supramunicipals i el Govern de la Generalitat han d’aprovar els recursos 
necessaris per aplicar un Pla que permeti gaudir de l’espai natural de l’Aiguabarreig 
i de la Platgeta amb seguretat i respecte als seus valors naturals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar al govern de la Generalitat a impulsar una taula amb participació de la 

Generalitat, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el municipi de Camarasa, la 
Diputació, el Consell Comarcal per l’elaboració d’un Pla d’Usos en espais d’aques-
tes característiques.

El Pla d’usos haurà d’abordar: 
– Les normes d’ús.
– La neteja dels espais.
– La Seguretat dels i de les banyistes.
– Delimitació de les zones de bany.
– Les activitats que es poden dur a terme.
– L’aparcament.
– L’accés.
2. Instar al Govern de la Generalitat a preveure els recursos pressupostaris per 

l’impuls del Pla d’Usos que s’acordi.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49813 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 49813)

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

1. Continuar amb les reunions periòdiques amb les administracions i organismes 
implicats per tal d’analitzar i buscar les possibles solucions.

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

2. Instar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a destinar recursos a 
l’espai de la Platgeta de Camarasa que es troba situat en l’àmbit hidrogràfic de les 
conques catalanes de l’Ebre.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la conversió de l’aeroport de Lleida-
Alguaire en aeroport industrial
250-00957/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grupo 

Parlamentaria de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
conversión hacia un modelo de negocio industrial del aeropuerto de Lleida-Alguai-
re, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El aeropuerto de Lleida-Alguaire es una instalación aeroportuaria gestionada por 

la Generalitat de Catalunya. Este proyecto inicial tenía un coste de 42,5 millones 
de euros, aunque las obras se finalizaron con un coste de 90 millones de euros que 
asumió el presupuesto de la Generalitat.

Los estudios previos a su construcción vaticinaban un tráfico anual de 395.000 
pasajeros, pero la realidad es que, nueve años después de su inauguración, el tráfico 
no supera los 45.000 viajeros. Ello implica cuantiosas pérdidas anuales de dinero 
público y poco o nulo aporte a las necesarias sinergias económicas de la provincia 
de Lleida.

Conscientes del fracaso, la Generalitat de Catalunya lleva anunciando desde 
hace tres años un cambio en el modelo de negocio del aeropuerto, publicitando la 
voluntad de convertirlo en el «Aeropuerto Industrial de Catalunya» que servirá de 
base para compañías de aviación, parking, mantenimiento, desguace y las diversas 
actividades sinérgicas de ámbito industrial que se derivan.

Pero para alcanzar este objetivo, entre otros, es imprescindible la construcción 
de hangares donde desarrollar las citadas actividades. Y, aunque la Generalitat lleva 
tres años publicitándolo, la realidad es que no se han construido, significando una 
nueva esperanza frustrada para la economía de Lleida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Que se aceleren los procesos tendentes a la conversión del aeropuerto de 

Lleida- Alguaire hacia un modelo de negocio de aeropuerto industrial.
2. Que se analicen las diferentes posibilidades público-privadas para la construc-

ción de hangares, que posibiliten la implementación de empresas de servicios indus-
triales aeronáuticos en el aeropuerto de Lleida-Alguaire.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 49806 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 08.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49806)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Que se aceleren los procesos tendentes a Continuar amb la conversión del 
aero puerto de Lleida-Alguaire hacia un modelo de negocio de aeropuerto industrial.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 2

2. Que se analicen Continuar analitzant las diferentes posibilidades público-pri-
vadas para la construcción de hangares, que posibiliten la implementación de em-
presas de Servicios Industriales aeronáuticos en el aeropuerto de Lleida-Alguaire.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’ordenació del congost de Mont-rebei
250-00961/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 45687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’or-
denació del Congost de Mont-rebei, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Congost de Mont-rebei, La Noguera-Pallars Jussà, és un paratge natural in-

clòs dins l’espai d’interès natural (PEIN) del Montsec que limita amb la Reserva 
Natural Parcial del Congost de Mont-rebei. Es troba localitzat al límit entre l’Aragó 
i Catalunya. Es tracta d’unes 600 hectàrees propietat de La Fundació Catalunya - La 
Pedrera que va adquirir l’espai amb l’objectiu de preservar els seus valors naturals 
i de paisatge.

El congost de Mont-rebei que forma el riu Noguera Ribagorçana en travessar la 
serra del Montsec, constitueix l’únic gran congost de Catalunya que es manté sense 
que el travessi cap carretera, ferrocarril o línia elèctrica. Es tracta doncs, d’un indret 
únic per gaudir de la natura i el paisatge.

Durant els últims anys el paratge ha patit un increment de visitants exponencial 
situant-se en unes xifres de 150.000 visitants anuals, generant un gran impacte a la 
zona generant les queixes dels ajuntaments de la zona (Sant Esteve de la Sarga, Àger 
i Viacamp i Lliterà) per la massificació de l’espai que provoquen el bloqueig de les 
carreteres d’accés de les poblacions i la manca de regulació de les embarcacions 
aquàtiques que naveguen pel Congost. Al tractar-se d’un lloc fronterer entre Catalu-
nya i l’Aragó hi ha disparitat de regulació a banda i banda del paratge, generant un 
buit legal que no regula els usos de l’espai.

Aquest estiu s’ha posat en marxa una taula bilateral entre els governs de l’Aragó 
i Catalunya amb l’objectiu de regular mitjançant un Pla Director les activitats que 
es poden dur a terme així com «pacificar» la zona; atès que els ajuntaments del vol-
tant no tenen les eines competencials suficients per ordenar la zona atesa l’allau de 
turisme que pateix el Congost.

Així doncs es posa de manifest la necessitat d’intentar compatibilitzar els usos i 
la sostenibilitat de les activitats que es duen a terme per tal que un espai natural com 
aquest es preservi els valors naturals amb garanties i també pugui ser compatible 
amb el lleure de les persones que s’apropen a un indret tant especial, amb la regula-
ció de l’aparcament, l’accés a les poblacions al voltant del Congost, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Declarar el Montsec Parc Natural i habilitar les partides pressupostàries ne-

cessàries.
2. Crear una taula estable de coordinació entre els ens afectats: govern de l’Ara-

gó, govern de la Generalitat de Catalunya, La Fundació Catalunya - La Pedrera, mu-
nicipis afectats, diputacions i consells comarcals.
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3. Aprovar un Pla Director que reculli: normes d’ús, seguretat de l’espai, les acti-
vitats econòmiques, regulació de la navegació de l’espai, aparcament i l’accés.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per 
les províncies de Lleida i Barcelona
250-00977/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora 
de la Autovía del Nordeste (A-2), para que sea sustanciada ante la Comissió de Ter-
ritori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En estos nueve meses que llevamos de 2019, la siniestralidad en la Autovía del 

Nordeste (A-2) se ha doblado con respecto a la media de los últimos diez años ha 
llegado a acontecer de promedio un accidente al día.

Entre los principales motivos de estas alarmantes cifras, están el sustancial in-
cremento del trafico –en especial de vehículos pesados– y el mal estado de conser-
vación de los firmes.

La Autovía A-2 forma parte de la Red de Carreteras del Estado y por ende cu-
alquier asunto a tratar le compete hacerlo al Ministerio de Fomento. Actualmente 
ya se están reparando tramos de dicha autovía en la provincia de Barcelona, pero 
desde la Panadella hasta la variante de Lleida quedan muchos kilómetros con los fir-
mes deteriorados. Un tramo especialmente deteriorado es el que se encuentra entre 
Mollerussa y Lleida, ya que soporta un tránsito diario de aproximadamente 30.000 
vehículos, de los cuales 10.000 vehículos son camiones. Consecuentemente, se ha 
convertido en un tramo de vía especialmente saturada e insuficientemente manteni-
da, que la hace peligrosa para la seguridad vial.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Solicitar al Ministerio de Fomento, para que a la mayor brevedad posible re-

pare los firmes de la Autovía del Nordeste (A-2) en el paso entre las provincias de 
Lleida y Barcelona.

2. Solicitar al Ministerio de Fomento para que se estudie la viabilidad de ampliar 
en un tercer carril el tramo de la Autovía del Nordeste (A-2) entre Lleida y Cervera.

Palacio del Parlamento, 12 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 51059 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51059)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment per a què consensuï amb les institucions ter-
ritorials i els agents socials oportuns, un pla de modernització, millora de la fluïdesa 
del trànsit i de la seguretat a l’autovia A-2 al seu pas per les comarques de Lleida i 
que, en el marc d’aquest pla estudiï la viabilitat d’ampliar a un tercer carril el tram 
de l’Autovia del Nord-est (A-2) entre Lleida i Cervera.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 46818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre Residu Zero, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Residu Zero és dissenyar i gestionar productes i processos per reduir el volum 

i la toxicitat dels residus, conservar i recuperar tots els recursos i no cremar-los o 
enterrar-los.

Residu zero implica un canvi de paradigma i de cultura, del lineal al circular, 
de desterrar la incultura d’un sol ús a reduir l’ús de materials. Perquè res del que es 
posi al mercat hauria de ser tòxic, i sí que hauria de ser reparable, reutilitzable i re-
ciclable.

Residu Zero es basa en la reducció de la producció en primer lloc, en la prepara-
ció per a la reutilització en segon lloc, i després el reciclatge. La millor manera per 
a realitzar aquests processos consisteix a separar i recollir els residus en diferents 
tipologies. Per començar és fonamental fer una bona gestió dels residus orgànics per 
al seu compostatge.

El Parlament Europeu explica els beneficis d’adoptar polítiques circulars i de 
residus zero: «Avançar cap a una economia més circular podria generar beneficis 
com reduir la pressió sobre el medi ambient, millorar la seguretat de subministra-
ment de matèries primeres, més competitivitat, innovació, creixement i ocupació 
(creació de fins a 580.000 llocs de treball a la UE).

També pot proporcionar als consumidors productes més duradors i innovadors 
que ofereixin estalvis monetaris i una major qualitat de vida, per exemple, si els te-
lèfons mòbils fossin més fàcils de desmuntar el cost de tornar-lo a fabricar podria 
reduir a la meitat».

Per tots aquests beneficis induïts de l’adopció d’aquestes polítiques, el Grup Par-
lamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en el termini màxim de 

sis mesos un Projecte de Llei de zero residus i de foment de l’economia circular.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 51060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51060)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el primer semestre de 
2020, un projecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recur-
sos de Catalunya.



CT 20
4 de desembre de 2019

15 Dossier

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de 
l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 47067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
retirada del pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, ha publicat l’avanç 

del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, un nou 
polígon logístic al territori, de 110 hectàrees, a la plana agrícola del Penedès, vincu-
lat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès.

Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110 
hectàrees, al mig de la plana penedesenca agrícola d’un elevat valor paisatgístic i 
amb presència d’una vitivinicultura rica i activa, en un indret on els terrenys estan 
qualificats de «Valor productiu agronòmic» inclosos en la unitat de paisatge «UP3. 
Plana del Penedès», que ve regulada al catàleg de paisatge de la regió metropolitana 
de Barcelona, aprovat definitivament l’11 de desembre de 2014.

A partir del 2008, la crisi va capgirar els valors conceptuals del territori –soste-
nibilitat, producció alimentària de proximitat, relació camp-ciutat, paisatge i turis-
me, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus - fins el punt de convertir 
en obsolets mecanismes de planejament pensats en una altra època temporal que no 
tenia en compte criteris ecològics.

A la vista de les dades dels municipis de la Regió Penedès, s’han realitzat POUMs 
sobredimensionats, fruit encara de les excessives previsions de creixement que els 
plans de finals del segle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los 
a les noves necessitats.

Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territo-
ri del Penedès que, donada la situació de canvi, cal valorar, amb criteris objectius 
més generals i aparcar els «detalls» de plans menors que, de posar-se en pràctica, 
dificultarien la possibilitat d’optar a un model d’ordenació territorial més sostenible, 
harmònic i coherent amb la realitat actual.

Atès que iniciar plans directors, com el de Cal Vies o el Logis Penedès, desti-
nats a magatzems logístics, pressuposa un model territorial en contra del criteri de 
gran part de la població del Penedès, ni viable, donat que actualment, s’està duent a 
terme la redacció del Pla Parcial Territorial i el Catàleg del Paisatge de la Vegueria 
Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil. El model territorial que 
caldrà ser consensuat per ciutadania, administracions i actors econòmics al territori.

No s’han contemplat fins el moment alguns valors inherents al territori com són: 
L’arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria, 
l’estructura agrària dels seus assentaments urbans, la proximitat amb les dues Àre-
es Metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona, la comprovada resiliència de 
l’economia agrària davant les crisis econòmiques, la tendència mundial a fomentar 
l’agricultura de proximitat i ecològica, i la presencia del paisatge agrícola i natural 
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que complementa i proporciona oci, lleure i cultura a les grans ciutats. Valors que 
donen pautes suficients per optar a un model territorial basat en la formulació d’una 
Regió Agroalimentària del Penedès complementària de les àrees metropolitanes que 
l’envolten.

Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del 
Logis Penedès o Can Vies-St. Marçal, basats en la simple projecció de sòl industrial 
i logístic, sense demanda real, i desemmarcat del model que el PTPVP (Pla Terri-
torial Parcial de la Vegueria Penedès) està desenvolupant és una pura especulació 
que cal evitar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Retirar el projecte Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Mar-

çal - Cal Vies.
2. Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans 

i projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutada-
nia del territori sobre el Pla Territorial Parcial del Penedès.

3. Proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil sense excepcions 
pugui participar directament en l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la vegueria 
Penedès.

4. Introduir i treballar sobre els criteris d’un model territorial centrat en la gestió 
d’una Regió Agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 51063)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans i 
projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutada-
nia del territori sobre el Pla Territorial Parcial del Penedès, a excepció d’aquelles 
modificacions puntuals de planejament que afectin a un municipi sol i no suposin, en 
cap cas, una alteració o afectació substancial o de model per al territori.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella 
Mediterrània, de Tarragona
250-00997/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la gestión del Palau d’Esports de la Anella 
en Tarragona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
En julio de 2018, finalizaron los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y la ciu-

dad todavía no cuenta con un plan de gestión de la gran obra del acontecimiento 
deportivo, la Anilla Mediterránea. La gran aportación del Gobierno de la Generali-
tat a los Juegos del Mediterráneo fue la construcción de la joya de las instalaciones 
que tuvo un coste de 18 millones de euros, el Palau d’Esports, que dispone de una 
capacidad de 5.000 espectadores.

Pero a pesar de que se tenía que ceder al ayuntamiento de Tarragona una vez fi-
nalizada la construcción, en la actualidad la instalación continúa siendo propiedad 
de la Generalitat. La Anilla Mediterránea se encuentra cerrada y carente de equi-
pamientos interiores, y consecuentemente imposibilita su utilización para la prác-
tica de actividades deportivas u organización de eventos. El recinto no cuenta con 
la climatización, el suministro eléctrico, el servicio de limpieza y por ende con el 
personal imperativamente necesario para hacerse cargo del mantenimiento; siendo 
el único servicio que tiene contratado la Generalitat la vigilancia del recinto. Esta 
situación supone una lamentable falta de retorno de la inversión realizada tanto en 
la vertiente social como en la económica y deportiva.

Desde la Generalitat de Cataluña se asegura que ha habido problemas técnicos 
y burocráticos y por ello se ha complicado el trámite, pero añaden que tienen sobre 
la mesa un convenio de cesión por el plazo de un año para que el Consistorio pueda 
hacerse cargo del equipamiento mientras se concreta el traspaso, de la misma ma-
nera que ya se realizó un convenio temporal para los Juegos y otras cesiones pun-
tuales de una o dos semanas para competiciones organizadas por el Ayuntamiento 
de Tarragona.

A pesar de todo, desde la Generalitat se presentan dos opciones en lo referente a 
la tipología de la cesión. Por una parte, está la posibilidad de cesión de propiedad y 
por otra la cesión de uso por el máximo que marca la ley de 70 años, siempre con el 
objetivo final de que el pabellón sea gestionado íntegramente por el Ayuntamiento.

Según la Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona solo tendría que asumir, 
además del mantenimiento, la compra del material deportivo necesario para algu-
nas competiciones, aunque faltaría concretar quién tiene que hacerse cargo de cubrir 
con el pavimento adecuado, la totalidad de la superficie útil de pista y de aportar el 
material específico para otros deportes distintos al balonmano.

Mientras tanto esta instalación está sin el uso para el que fue concebida y la falta 
de actividad está impidiendo la utilización y el retorno socio-económico de la inver-
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sión realizada y está suponiendo la pérdida de oportunidades como recientemente 
la celebración del mundial de fútbol sala.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Retomar las negociaciones con el Ayuntamiento de Tarragona sobre la cesión 

del pabellón del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània.
2. Determinar qué tipo de cesión, de propiedad o de uso, es más beneficioso para 

la ciudadanía de Tarragona.
3. Finalizar las obras de pavimentación de la pista del pabellón para entregar el 

equipamiento en plenas condiciones de uso.
4. Agilizar toda la tramitación de la cesión y la redacción de los convenios cor-

respondientes para minimizar el tiempo que esta instalación está en desuso y evitar 
la pérdida de oportunidades en la captación de eventos deportivos que beneficiarían 
a la ciudadanía.

5. Que en futuras construcciones de infraestructuras e instalaciones que realice 
la Generalitat, destinadas a la organización temporal de grandes eventos, se esta-
blezca de manera previa la participación de las diferentes Administraciones Públi-
cas y el destino posterior que permita la inserción socio-económica de la nueva ins-
talación de manera óptima.

Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52275 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52275)

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

1. Continuar les negociacions amb l’Ajuntament de Tarragona sobre la cessió del 
Palau d’Esports de Catalunya de l’Anella Mediterrània.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2

2. Determinar el tipus de cessió, de propietat o d’us, mes beneficiós per la ciu-
tadania de Tarragona, en funció de la normativa vigent i sens perjudici de les parts.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de 
les comarques gironines
250-01000/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel 

Bruguera Batalla, diputat 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 Pla Director urbanístic del litoral de les 
Comarques Gironines, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comarques gironines disposen d’un enorme i ric patrimoni natural, però que 

cal preservar i protegir tant des del punt de vista mediambiental i de sostenibilitat 
com des del punt de vista de la generació de riquesa.

El turisme, altrament, és un dels sectors econòmics més dinàmics i importants 
de les comarques gironines. Però cal que aquest creixement sigui sostenible i com-
patible amb la protecció del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Procedir a l’aprovació inicial, abans del 31 de desembre de 2019, del Pla Direc-

tor urbanístic del litoral de les Comarques Gironines, complint, d’aquesta manera, 
els compromisos adquirits.

2. Complir els diferents anuncis sobre la limitació per a terrenys no urbans i ur-
bans per tal de garantir la protecció segons criteris ambientals i paisatgístics.

3. Actualitzar i racionalitzar els planejaments urbanístics amb la voluntat de pro-
tegir i preservar l’entorn natural i el medi ambient.

4. Executar el conjunt de camins de ronda de la Costa Brava per mitjà de garantir 
la titularitat pública dels terrenys on hi ha projectats i dissenyats els camins de ronda 
encara no executats i d’executar-los conjuntament amb els municipis allà on el ter-
reny sigui públic o s’aconsegueixi per mitjà d’expropiació aquesta titularitat pública.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 52277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52277)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 4

4. El Pla d’ordenació del Litoral, previst al projecte de Llei d’ordenació del lito-
ral preveurà el conjunt de camins de ronda de la Costa Brava i permetrà garantir la 
titularitat pública dels terrenys on hi ha projectats i dissenyats els camins de ronda 
encara no executats i executar-los conjuntament amb els municipis allà on el ter-
reny sigui públic o s’aconsegueixi per mitjà d’expropiació aquesta titularitat pública.
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la venda de terrenys de l’Institut Català 
del Sòl situats al sector de Llevant de Viladecans
250-00959/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 45594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la venta 
de terrenos propiedad del Incasol en el Sector Levante de Viladecans, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En fecha 17 de octubre de 2018, la Comisión de Territorio aprobó a propuesta del 

Grupo Parlamentario de Ciutadans, la Resolución 96/XII sobre el mantenimiento de 
la titularidad pública de los terrenos propiedad del Incasol.

En esa moción se insta al Gobierno de la Generalitat a realizar las modificacio-
nes normativas necesarias para asegurar que todas las parcelas propiedad del IN-
CASOL calificadas de uso residencial en municipios considerados de alta demanda 
mantengan la titularidad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de 
vivienda en régimen de alquiler asequible.

También se instaba al Gobierno a través de esa moción a que mientras las modi-
ficaciones no tuvieran lugar, se revisasen y reconsiderasen las operaciones de venta 
de terrenos urbanos propiedad del Incasol que estuvieran en marcha o que estuvie-
ran previstas para el futuro.

En fecha de 8 de julio de 2019, la Generalitat emitió una nota de prensa anun-
ciando la venta de un «primer lote de cuatro parcelas con más de 15.000 metros 
cuadrados de techo para construir 190 viviendas pertenecientes al Sector Levante de 
Viladecans, cuya edificabilidad total permitirá ejecutar 2.956 viviendas». De todas 
estas viviendas y atendiendo a lo indicado en la nota de prensa emitida por la Ge-
neralitat, únicamente 163 serán directamente promovidas por el Incasol, quedando 
todas las demás en manos privadas. Es decir, únicamente un 5,5% del número total 
de viviendas tendrán titularidad pública.

La venta de estos terrenos no sólo supone actuar en sentido opuesto a lo aproba-
do por el Parlament en la fecha anteriormente indicada. Supone, sobre todo, seguir 
perdiendo oportunidades para crear un parque público de vivienda que pueda operar 
como contrapeso de las dinámicas propias del mercado privado, que ha demostrado 
ser ineficiente a la hora de garantizar el acceso a la vivienda a una parte importan-
te de la ciudadanía y, especialmente, a los sectores que perciben una menor renta o 
más sufren la precariedad laboral.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir con la Resolución 96/XII, aprobada el 17 de octubre de 2018, y can-

celar la puesta a la venta del lote de las cuatro parcelas propiedad del Incasol situa-
das en el Sector Levante de Viladecans, con el objetivo de garantizar el manteni-
miento de la titularidad pública de esos terrenos.

2. Buscar los mecanismos de financiación y colaboración oportunos con agentes 
económicos y sociales para que el desarrollo del Sector Levante de Viladecans per-
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mita mantener la titularidad pública de las viviendas y se destinen a la ocupación en 
régimen de concesión administrativa, alquiler protegido y alquiler asequible.

3. Trabajar para desarrollar el Sector Levante de Viladecans con la mayor ce-
leridad posible, procurando que en él convivan personas de perfiles económicos y 
socioculturales diversos para facilitar la cohesión social y la igualdad de oportuni-
dades.

Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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