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Sessió 4, dimecres 13 d’abril de 2016

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Isidre Soler Clarena, en representació de la Plataforma Soterrament 
FGC Ara!, davant la Comissió de Territori per a informar sobre la necessitat de soterrar la 
línia dels Ferrocarrils de la Generalitat al pas per Sabadell (Vallès Occidental). Tram. 357-
00018/11. Comissió de Territori. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la plaça de Cata-
lunya de Girona. Tram. 250-00139/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 55, 44; esmenes: BOPC 88, 5)

3. Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro. Tram. 250-00141/11. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 55, 46; esmenes: BOPC 88, 5)

4. Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels trens de 
rodalia al baixador de Viladecans. Tram. 250-00156/11. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 60, 23; esmenes: BOPC 88, 8)

5. Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona. Tram. 250-
00172/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 66, 68; esmenes: BOPC 100, 9)

6. Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès. Tram. 250-
00179/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 72, 54)

7. Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar. 
Tram. 250-00182/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 72, 58; esmenes: BOPC 
100, 10)

8. Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2. Tram. 250-
00200/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 72, 75; esmenes: 
BOPC 100,10)

9. Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de l’autovia orbital 
de Barcelona B-40. Tram. 250-00202/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 72, 77; esmenes: BOPC 100,11)
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Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la 
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 6082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució el 
projecte de reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya de Girona (Gironès), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de que l’any 2001 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va recomanar a l’Ajun-

tament de Girona reformar la plaça Catalunya pel perill que poden suposar les riuades 
sobtades cap equip de Govern de la ciutat, ni el Tripartit ni el de CiU, no ha fet res per so-
lucionar-ho ni ha tingut en compte aquesta recomanació cosa que és del tot inadmissible 
tenint en conte que estem parlant de garantir la seguretat d’una part important dels ciuta-
dans de Girona així com de la pròpia ciutat.

Ara, l’Ajuntament de Girona, com així consta en el seu pla de mobilitat, ha previst 
fer una reforma de la plaça Catalunya per tal de fer-la més amable, segura i còmoda als 
vianants l’any 2017. Aquesta reforma urbanística que correspon al consistori abordar no 
pot anar però separada de la reforma de la mateixa que cal que abordi l’ACA i que està 
fonamentada com he dit anteriorment en la recomanació que ella mateixa va fer l’any 
2001 en relació a la manca de seguretat que actualment significa per aquesta plaça el fet 
de què els pilars que la sustenten no està garantit que suportessin una crescuda sobtada 
del riu Onyar si la ciutat visqués en els propers anys episodis de grans pluges.

L’actual plataforma permet engolir un màxim de 500 metres cúbics d’aigua per se-
gon, i els estudis de l’ACA estimen que, en cas de crescuda sobtada del riu Onyar, per la 
zona hi podrien arribar a passar fins a 1.300 metres cúbics per segon, així doncs és evi-
dent que això suposa un perill pel barri vell i la seva zona comercial.

Tot i que alguns estudis diuen que les crescudes d’aquesta magnitud només passen 
cada 500 anys considerem que no és justificable que s’hagi deixat oblidat un projecte 
d’aquesta rellevància durant tant de temps tant perquè la realitat ens demostra que de 
mitjana hi ha hagut 4 ó 5 grans inundacions a Girona cada segle com perquè el canvi 
climàtic ens ha dut a estar en una situació d’absolut desconeixement i previsió de pluges 
sobtades a casa nostra.

Així doncs, donada la demora de més de 14 anys en la realització d’aquesta reforma 
i tenint en compte les intencions de l’Ajuntament de dur a terme en aquesta zona una 
reforma urbanística creiem que avui és més important i prioritari que mai que des del 
Govern de la Generalitat es faci un esforç i l’ACA abordi, coordinadament amb l’Ajun-
tament de Girona, la reforma corresponent a la plaça Catalunya de Girona per tal de què 
la reforma que el consistori vol fer l’any 2017 no sigui feta en và i que a més es faci amb 
la total garantia de què la nova plaça tal i com quedarà tindrà totes les garanties de se-
guretat també en aquest aspecte medi ambiental per la ciutadania.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, el projecte de reforma, millora i ar-

ranjament de la plaça Catalunya de Girona.
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2. Incloure en els pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2016 una par-
tida pressupostaria necessària per poder iniciar les obres de millora i arranjament de la 
Plaça Catalunya de la ciutat de Girona.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP 
PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16052 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16052)

Esmena 1, GP C’s (1)

D’addició al punt 2

«2. Incloure, si la disponibilitat pressupostària i la resta de necessitats ho permeten, 
en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 una partida pressu-
postària necessària per poder iniciar les obres de millora i arranjament de la plaça de 
Catalunya de Girona.»
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Dossier 4

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la línia 10 del metro
250-00141/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 6214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Ter-

rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la línia 10 del metro, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La línia 9 del metro, i el seu ramal de la L10, són d’una importància estratègica des 

del punt de vista de la mobilitat sostenible de l’àrea metropolitana de Barcelona, així 
com també per la revitalització econòmica de tot aquest entorn. En uns dies s’inaugura-
rà el tram sud, que connectarà la Zona Universitària amb l’Aeroport de Barcelona - El 
Prat, després de continus endarreriments.

El Govern ha anunciat que el proper dia 15 es reprendran les obres la L10, que ha de 
connectar la Zona Franca, amb la intenció de posar-lo en funcionament de manera par-
cial el 2017. Pel que fa al tram central de la L9, les obres continuen paralitzades i sense 
calendari.

Sense dubte, l’anunci d’ahir és clarament insuficient, ja que no donarà resposta ni a 
les necessitats de la zona ni a les reivindicacions dels veïns i veïnes que, després d’anys 
de suportar les obres, en alguns casos veuran com els combois passaran per sota de les 
seves cases, però no hi pararan.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a executar les obres de la L10 per a la 

seva entrada en funcionament de manera íntegra el 2017, amb l’obertura de les estacions 
de Provençana, Ildefons Cerdà, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona Franca Litoral, Zona 
Franca Port, Zona Franca ZAL, Nova Zona Franca i Polígon Pratenc.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terra-
des i Santacreu, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16021; 16051 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16021)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a continuar executant les obres del 
ramal sud de l’L10 per dotar de servei de metro als barris de la marina i la Zona Fran-
ca de Barcelona el 2017.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16051)

Esmena 1, GP C’s

D’addició

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a, si la disponibilitat pressupostària 
i la resta de necessitats ho permeten, executar les obres de la L10 per a la seva entrada 
en funcionament de manera íntegra el 2017, amb l’obertura de les estacions de Proven-
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çana, Ildefons Cerdà, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona Franca Litoral, Zona Franca 
Port, Zona Franca ZAL, Nova Zona Franca i Polígon Pratenc.»
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels 
trens de rodalia al baixador de Viladecans
250-00156/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 7734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
millorar la freqüència d’aturada de ferrocarrils de rodalies al baixador de Viladecans, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius
Des de què l’1 de gener de 2010, la Generalitat de Catalunya va assumir la gestió 

del servei de ferrocarrils de rodalies de Catalunya, han estat diversos els acords adop-
tats en aquest Parlament, en relació a l’estació de Viladecans i la freqüència d’aturada 
dels ferrocarrils, sense que, a hores d’ara, s’hagi materialitzat una llarga reivindicació 
dels ciutadans i treballadors que utilitzen aquesta infraestructura en el sentit d’incre-
mentar el nombre d’aturades de ferrocarrils en aquest baixador.

Actualment, la freqüència d’aturada de ferrocarrils és de 30 minuts, amb l’única ex-
cepció de 7 h a 9 h dels matins, que és una mica inferior. No obstant això, per la línia 
R2 Sud hi circulen trens que no tenen aturada a aquest baixador, motiu pel qual un in-
crement de la freqüència d’aturades no tindria un cost excessivament alt, en comparació 
amb el benefici que representaria pels usuaris d’aquest baixador, i pel benefici que re-
presentaria la millora del servei per millorar l’ús de transport públic.

Cal afegir que Viladecans, és un dels 40 municipis declarats zona de protecció espe-
cial de l’ambient atmosfèric per a NOx i per a PM10, de manera que la millora del trans-
port públic podria significar també una reducció de la circulació de vehicles i per tant 
una millora de la qualitat de l’aire.

També s’està treballant en la construcció d’un nou centre comercial de fabricants, 
que significarà un important increment dels potencials usuaris d’aquest mitjà de trans-
port que s’ha estimat entre 6.700 i 9.900 persones diàries.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les accions 

necessàries per tal de millorar la freqüència d’aturada de ferrocarrils de rodalies al bai-
xador de Viladecans.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16047; 16050 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 16047)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per millorar la freqüència 
d’aturada dels serveis de rodalies de Catalunya al municipi de Viladecans en el marc de 
l’estudi global de reconfiguració dels serveis de les rodalies de Catalunya en el seu con-
junt i més concretament amb la nova oferta que caldrà oferir en els serveis cap al sud 
del territori amb l’entrada en funcionament del nou corredor Vandellòs-Tarragona.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 16050)

Esmena 1, GP C’s

De modificació

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a estudiar la possibilitat de millorar 
la freqüència d’aturada de ferrocarrils de rodalies al baixador de Viladecans i realitzar 
les accions necessàries per portar-la a terme si les afectacions a la resta de la xarxa no 
ho desaconsellen.»
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
250-00172/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 9972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les infraes-
tructures ferroviàries de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atesa la necessitat de donar compliment als objectius de la Unió Europea de reduc-

ció de les emissions de CO2 amb l’horitzó del 2020, i pel que fa al transport de merca-
deries, és prioritària la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril.

Tarragona forma part del Corredor del Mediterrani i tant el Port de Tarragona com 
els polígons industrials químics i petroquímics de l’entorn conformen un sector estratè-
gic local, però que també és estratègic a nivell català, espanyol i europeu.

El Corredor Mediterrani és un eix transcendental per l’economia que ha tingut en els 
darrers anys un desenvolupament inferior al d’altres corredors radials, tot i estar inclòs 
a la proposta de Xarxa Bàsica de les Xarxes Transeuropees de Transport (TEN-T) i for-
mar part del Corredor Ferroviari de Mercaderies N. 6 del Reglament (UE) N. 913/210 
del Parlament Europeu i el Consell sobre una xarxa ferroviària europea per a un trans-
port de mercaderies competitiu.

Per tal de millorar la competitivitat de les nostres empreses, cal que aquestes pu-
guin comptar amb un transport de mercaderies per ferrocarril amb sortida a la resta de 
la Unió Europea competitiu, d’alta capacitat i amb ample de via internacional. Aquesta 
necessitat es fa cada vegada més urgent i estratègica per a les empreses implantades al 
territori i pel que fa a noves oportunitats d’inversió.

La implantació del tercer fil entre Vila-seca (Tarragonès) i Castellbisbal (Vallès Oc-
cidental), si bé te inconvenients i no millora la capacitat del corredor, permetria al-
menys establir la connexió amb ample de via internacional en un curt termini, atès que 
les obres ja estan adjudicades des del 2013. Cal, doncs, anteposar l’interès general a la 
manca de voluntat política o la presa de decisions contradictòries que frenen l’execució.

El tercer fil permetrà connectar l’àrea de Tarragona amb l’ample de via europeu en 
el menor temps possible, necessitat reclamada per les empreses i amb ampli consens, 
però és important tenir present que aquesta adaptació és una solució temporal que cal 
considerar com una fase prèvia de la solució definitiva, que tampoc hauria de endar-
rerir-se. Serà necessària l’execució d’una nova línia d’ample de via europeu amb un nou 
traçat, especialment necessari entre Reus (Baix Camp) i Sant Vicenç de Calders (Baix 
Penedès). En aquest tram la nova línia, que recupera en part el traçat de l’antiga línia de 
Reus a Roda de Barà (Tarragonès), es fonamental per garantir la capacitat necessària 
per permetre el pas de noves mercaderies alliberant, així mateix, la línia de costa per a 
ús exclusiu de viatgers.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres 

ja adjudicades del tercer fil, així com establir un calendari de finalització de les obres i 
posada en funcionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una pla-
nificació de la seva activitat a curt i mitjà termini.

2. Col·laborar amb el Govern d’Espanya en la represa de forma immediata dels trà-
mits per a l’aprovació de l’estudi informatiu de la nova línia, com a mínim al tram de 
Reus a Sant Vicenç de Calders, per tal que en un termini mitjà es pugui oferir al sector 
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empresarial de Tarragona i al Port de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample eu-
ropeu i d’alta capacitat.

3. Acordar amb el Govern d’Espanya un calendari per a l’alliberament de la línia de 
la costa, i les poblacions que travessa, del pas de trens de mercaderies per tal de dismi-
nuir els inconvenients del pas de mercaderies perilloses i facilitar la millora del trans-
port de viatgers.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18065; 18812; 18868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 18065)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició d’un nou punt

«4. Reclamar al Govern de l’Estat la construcció de les noves estacions de Cambrils, 
Salou i l’estació intermodal de Reus, així com el millorament de l’estació de Tarragona.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 18812)

Esmena 1, GP CSP (1)

De modificació d’un incís de l’apartat 1

«1. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres 
necessàries per a fer arribar la connexió d’ample europeu a Tarragona en el menor ter-
mini possible, així com establir un calendari de finalització de les obres i posada en fun-
cionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una planificació de la 
seva activitat a curt i mitjà termini.»

Esmena 2, GP CSP (2)

D’addició d’un nou apartat 4

«4. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per a portar a terme els estudis neces-
saris per definir una estratègia de migració d’ample de via per a tota Catalunya a mig 
termini, coordinada entre totes les Administracions i consensuada amb els agents impli-
cats, tenint en compte: 

– Totes les tecnologies existents, inclosa la possibilitat de nous eixos d’ample varia-
ble per a mercaderies.

– Les inversions necessàries en material mòbil per a la seva adaptació i la seva via-
bilitat.

– La possibilitat de implantació per fases o línies tenint en compte les implicacions 
d’aquesta implantació sobre els serveis existents i possibilitat de planificació serveis fu-
turs.

– La priorització del canvi d’ample directe sobre l’ample mixt sempre que sigui pos-
sible.»

Esmena 3, GP CSP (3)

D’addició d’un nou apartat 5

«5. Iniciar el procés de diàleg amb el Ministerio de Fomento per la cessió de la línia 
de la costa, de la mateixa manera que ha fet la Generalitat Valenciana amb el ferrocar-
ril a Riba-roja de Túria per a la seva conversió a Metrovalència per poder executar el 
Trancamp, la conversió de l’esmentada línia en tren-tramvia.

5.1.) Inici un procés de diàleg amb els ajuntaments afectats per a la tramitació de la 
conversió de la línia de costa en el tren-tramvia.

5.2.) Demanar al Ministeri de Foment la col·laboració per al manteniment del ser-
vei ferroviari costaner, primer amb la modificació dels passos a nivell i després amb la 
conversió a tren-tramvia, tal com i com s’ha fet amb la línia 2 de Cercanías de Cádiz 
(tren-tram).»
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ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18868)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Instar el Govern d’Espanya per tal de reactivar i finalitzar les obres ja adjudica-
des del tercer fil, així com establir un calendari de finalització de les obres i posada en 
funcionament, per tal de permetre al sector industrial de Tarragona una planificació de 
la seva activitat a curt i mitjà termini.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Instar el Govern d’Espanya a reprendre els tràmits per a l’aprovació de l’estudi 
informatiu de la nova línia, com a mínim al tram de Reus a Sant Vicenç de Calders, per 
tal que en un termini mitjà es pugui oferir al sector empresarial de Tarragona i al Port 
de Tarragona un transport per ferrocarril d’ample europeu i d’alta capacitat.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Instar el Govern d’Espanya a construir un corredor alternatiu a la línia de la 
costa, per al pas de trens de mercaderies, per tal de disminuir els inconvenients del pas 
de mercaderies perilloses i facilitar la millora del transport de viatgers.»
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre cesión de terrenos 
en Mollet del Vallès, para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Mollet del Vallés es una ciudad de más de 50.000 habitantes, con un parque automo-

vilístico censado de aproximadamente de 21.000 vehículos, y donde, según indican los 
vecinos, se hace difícil estacionar en zonas libres de pago.

Esa dificultad para estacionar se acentúa en algunas zonas de especial interés para 
la ciudad. Una de ellas es la que se encuentra en los alrededores del Hospital de Mollet, 
equipamiento que genera una movilidad aproximada de 2.500 personas diarias proce-
dentes de todo el ámbito del Bajo Vallés, y cuenta, además de con el aparcamiento del 
edificio, con 95 plazas de zona azul. La existencia de estas plazas con limitación del 
tiempo de estacionamiento se hace indispensable para facilitar la movilidad de aque-
llas personas que acuden al Hospital. Sin embargo, esta facilitación de la movilidad en 
los alrededores del equipamiento no debería entrar en contradicción con la existencia 
de zonas de aparcamiento libre de pago que den respuesta a las necesidades de aparca-
miento de los vecinos.

Para dar respuesta a esa necesidad, los vecinos sugieren que se puedan utilizar de 
forma temporal algunos solares de los que dispone la ciudad, que están todavía pen-
dientes de ser desarrollados urbanísticamente y que han identificado de forma concreta. 
Uno de ellos, que está en los alrededores del Hospital, es propiedad del Incasòl y propo-
nen que su uso sea cedido temporalmente al Ayuntamiento.

Atender esa petición no serviría únicamente para complacer una demanda vecinal, 
sino que también, y desde el punto de vista ambiental, sería pertinente si se considera 
que serviría para reducir los tiempos que destinan los vehículos para aparcar, con la 
consiguiente reducción del impacto ambiental a nivel sonoro y de emisiones producidas 
por los motores de combustión.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a estudiar la viabili-

dad de ceder el uso temporal del terreno propiedad del Incasòl situado en la Ronda dels 
Pinetons nº 4, entre las calles Santiago Tifón y calle de Santa Perpetua, con referencia 
catastral 3593001DF3939S0001JJ al Ayuntamiento de Mollet del Vallés, y a acordar 
con éste los términos de la misma con el fin de que pueda habilitarlo como zona de 
aparcamiento público y gratuito.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP C’s 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per 
Premià de Mar
250-00182/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 10592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre una rotonda de la 
N-II a su paso por Premià, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Premià de Mar es un municipio del Maresme que está urbanizado en su práctica 

totalidad, y se encuentra entre los 5 municipios con mayor densidad de toda Cataluña, 
siendo, además, uno de los 8 municipios con mayor densidad de toda España.

Una de las características de este municipio, como otros de la zona del bajo Mares-
me, es que la relación entre la ciudad y el mar se ve truncada por el efecto barrera que 
generan dos infraestructuras de ámbito supramunicipal: la carretera Nacional-II y el 
ferrocarril Barcelona-Mataró. Hacia el otro lado, encontramos que el frente marítimo 
está completamente construido y consolidado. Con estas condiciones de partida, resulta 
complicado introducir nuevos elementos de conexión entre el municipio y estas infraes-
tructuras.

En estos momentos, y después de muchos años de intentos fracasados   de desarro-
llarlo, parece que finalmente se llevará a cabo el proyecto recogido en el Plan Especial 
de Puerto, aprobado inicialmente en 2010 y modificado en 2015, que debe servir para 
urbanizar sus espacios y llenar de actividad del equipamiento portuario a lo largo de 
2017.

Para el correcto funcionamiento de este equipamiento hay que habilitar un nuevo 
elemento de conexión entre el municipio, la infraestructura vial y el espacio del puerto. 
Con este objetivo, en el POUM de Premià de Mar aprobado en 2010 se introdujo un gi-
ratorio situado en la intersección entre la calle de Can Pou y la carretera Nacional II, que 
pasó desapercibido a los vecinos ya los partidos que participaban en el consistorio.

En el marco de la modificación del Plan Especial del Puerto, se reabrió el debate so-
bre este equipamiento y, entre los elementos que generaban más recelo por parte de los 
vecinos, se encontraba la ubicación del giratorio. Ante esto, los vecinos se movilizaron 
para buscar alguna solución que, dando respuesta a las necesidades de movilidad y ac-
ceso que genera el nuevo equipamiento, minimice las molestias que generará el incre-
mento de tráfico en la zona. En este contexto, y fruto de la participación de los vecinos 
en colaboración de los técnicos municipales, se plantearon dos alternativas al giratorio 
aprobado el POUM de 2010, que ahora se quiere modificar. La primera, es ubicarlo en 
la zona del Mercado de la Flor, en el término municipal de Vilassar de Mar. La segunda 
alternativa, ubicarlo en la zona de la plaza de Can Fitó.

En una visita reciente al municipio, Miquel Àngel Escobar, delegado del gobierno 
de la Generalidad, se comprometió a dar apoyo al Ayuntamiento para satisfacer la de-
manda vecinal. Un compromiso que, sin embargo, y dados otros precedentes, no genera 
confianza suficiente entre los vecinos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que, teniendo en 

cuenta las propuestas surgidas a partir de la participación de los vecinos con apoyo de 
los técnicos municipales para modificar la ubicación de la rotonda en el POUM, colabo-
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re con el Ayuntamiento de Premià de Mar para encontrar una solución viable y poderla 
llevar a cabo con la mayor celeridad posible.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18063; 18867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 18063)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat al fet que, tenint en 
compte les dues propostes sorgides [...].»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18867)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que, tenint en comp-
te les propostes sorgides a partir de la participació dels veïns amb el suport dels tècnics 
municipals per ubicar la rotonda prevista el POUM de Premià de Mar, continuï col·la-
borant amb l’Ajuntament per trobar una solució viable i poder-la fer efectiva al més 
aviat possible.»
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
250-00200/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge de l’AP-2, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El dilluns 17 de febrer de 2014 a les Borges Blanques, representants del teixit econò-

mic, associatiu i institucional de les comarques de Ponent i del Camp de Tarragona es 
van unir per exigir l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2, entre Montblanc i Llei-
da. Aquet rescat suposaria una solució òptima per garantir la connexió entre Tarragona 
i Lleida, però sobretot també una solució per aturar l’elevada sinistralitat de la N-240.

El balanç de la N-240, propietat de l’Estat, és nefast des de fa molts anys, però no-
més des de l’any 2009 hem patit 176 accidents, amb el balanç de 21 víctimes mortals, 32 
ferits greus i 258 ferits lleus, una situació que s’ha fet del tot insostenible i que ha portat 
al territori a múltiples reclamacions des de la desesperació.

A pesar del manifest signat per la majoria de càrrecs institucionals del territori, el 
Govern de la Generalitat sembla que ha apostat més per fer una nova autovia, la qual 
suposa un impacte ambiental, econòmic i social innecessari davant una autopista inuti-
litzada que transcorre en paral·lel com és l’AP-2. És per tant, una cicatriu innecessària.

L’estudi fet per Conca 22 i Ateneu Popular Garriguenc l’any 2012 posava de mani-
fest l’enorme estalvi econòmic que suposa aprofitar l’AP-2. Si el desdoblament s’estima 
que podria costar 305,4 milions d’euros, l’alliberament dels peatges se situa a dia d’avui 
en els 85,5 milions d’euros aproximadament. És per aquest motiu que ja no és opor-
tú estudiar més l’alliberament del peatge doncs els avantatges que comporta són molt 
nombroses a nivell ambiental, econòmic i social, el que cal és una actitud ferma de llui-
ta davant les institucions de l’Estat per tal de negociar el rescat amb la concessionària 
Abertis.

En aquesta línia durant el setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va anunciar 
que al final d’aquell mateix any hi podria haver un acord per alliberar els peatges i que 
s’estava negociant amb el govern espanyol i la concessionària Abertis per fixar peatges 
tous mentre no hi hagi una autovia, però es desconeixen els motius pels quals aquesta 
reivindicació es va abandonar. Finalment s’optava per una prova pilot amb bonifica-
cions per al sector del transport durant els mesos d’estiu del 2015 la qual va ser un fra-
càs que posava de manifest que aquesta no era la via per descongestionar la N-240.

Finalment, el Ministerio de Fomento ha anunciat durant el mes de febrer de 2016 la 
inclusió als pressupostos de l’autovia entre Lleida i les Borges Blanques i l’inici de les 
obres de la primera de les quatre rotondes previstes en aquest tram de l’N-240, a l’en-
creuament de Margalef. Si bé les rotondes continuen sent necessàries, apostar per l’A-
27 com semblen fer tant el Govern de l’Estat com el de la Generalitat és una opció molt 
més cara i innecessària a hores d’ara, davant una autopista del tot infrautilitzada (per 
aquest tram de l’AP-2 hi circulen 11.000 vehicles diàriament, quan la seva capacitat és 
de 40.000).

La concessionària Abertis ha triplicat durant l’any 2015 els seus beneficis amb 1.880 
milions d’euros convertint-se en la cotitzada catalana amb més bons resultats mentre la 
solució per als morts i accidentats de la N-240 es preveu molt lluny encara després de 10 
anys de reivindicacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern de l’Estat amb més contundència i de forma conjunta amb els 

càrrecs públics territorials a trobar una solució urgent, que passi per la immediata gra-
tuïtat del peatge i pel posterior rescat de la concessió de l’autopista AP-2, entre Mont-
blanc i Lleida, assolint d’aquesta manera, i tal i com demanda el teixit empresarial del 
conjunt del territori, la connectivitat de les comarques de Lleida amb les de Tarragona i 
amb el seu port, i per extensió, amb el corredor Mediterrani.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18866; 18875 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18866)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Instar el Ministeri de Foment a replantejar la política de gestió de l’autopista 

AP-2 als trams entre Montblanc i Lleida, eliminant-ne les barreres, en el marc d’un nou 
model de mobilitat sostenible de les vies d’alta prestació.

b) Mentre no sigui possible dur a terme les mesures de la lletra a, instar el Ministeri 
de Foment a aplicar de manera transitòria les mesures següents: 

1r. Fer que, amb caràcter immediat, el trànsit intern per l’autopista AP-2, des de 
Montblanc fins a Lleida, sigui íntegrament bonificat.

2n. Adoptar, amb efectes immediats, mesures per a desviar obligatòriament els vehi-
cles pesants de la carretera N-240 per l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida, i que 
s’apliquin a aquests vehicles pesants, entre Lleida i Montblanc, les mateixes bonifica-
cions que s’apliquen actualment al trànsit desviat de la carretera N-II al pas per les co-
marques gironines.

c) Garantir que en la planificació territorial i sectorial, actual i futura, la mobilitat 
sigui un dret, i no una obligació, i que aquesta sigui eficient, segura i baixa en carboni.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 18875)

Esmena 1, GP C’s

De supressió i addició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern de l’Estat amb més contundència i de forma conjunta amb els 

càrrecs públics territorials a trobar una solució urgent, que passi per preferentment mit-
jançant la immediata gratuïtat del peatge i pel posterior rescat de la concessió de l’auto-
pista AP-2, entre Montblanc i Lleida, assolint d’aquesta manera, i tal i com demanda el 
teixit empresarial del conjunt del territori, la connectivitat de les comarques de Lleida 
amb les de Tarragona i amb el seu port, i per extensió, amb el corredor Mediterrani.»

Esmena 2, GP C’s

D’addició d’un nou punt

«2. Instar al Govern d’Espanya a completar el tram de la A-27 entre les poblacions 
de Valls i Montblanc.»
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la desafectació de les reserves de sòl de 
l’autovia orbital de Barcelona B-40
250-00202/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 11656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, Hortènsia Grau 

Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució a favor de desafectar les reserves de sòl de l’Autovia Orbital de Barcelona B-40 
(Quart Cinturó) del planejament general, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El denominat Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, conegut com a Quart 

Cinturó, és un projecte d’autovia entre Abrera i Granollers impulsat pel Ministeri de 
Fomento, per duplicar la xarxa viaria bàsica existent, pensada per al trànsit de vehicles 
de pas de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta autovia, paral·lela a l’AP-7, de 
quatre carrils de 3,5 metres d’amplada, tindria una afectació mitjana d’uns 60 metres 
d’ample al llarg del seu recorregut.

L’Autovia Orbital va ser concebuda fa més de 50 anys, concretament durant la dè-
cada dels anys 60 del segle passat, en plena etapa desarrollista del franquisme, fruit 
d’un model antic i caduc que basava el creixement econòmic únicament en el foment de 
grans infraestructures viàries, promovent la dispersió territorial i menystenint els im-
pactes ambientals. Un model avui en dia superat per unes societats que avancen en el 
camí de la sostenibilitat i la cohesió territorial.

El traçat previst de l’Autovia Orbital afecta de ple espais naturals amb uns valors 
ambientals, culturals i paisatgístics molt elevats. Boscos i conreus, carenes i torrents 
al llarg del Vallès quedarien totalment destruïts i fragmentats. Camps de Ca n’Arnella 
i Ca n’Ustrell, el Torrent de Colobrers, Boscos de Can Moragues, Togores, el Riu Tort, 
Boscos de Can Canyameres, Torre Marimon, Palaudàries, els camps del Pla de Llerona 
i Marata, són alguns dels espais naturals més ben conservats del Vallès que resultarien 
afectats i destruïts.

La riquesa natural i els valors d’aquests espais queda reflectida en el planejament 
urbanístic, definint els espais lliures periurbans com a sistemes i qualificats com a zo-
nes de valor agrari; de valor forestal i de valor ecològic-paisatgístic, per tal de poten-
ciar la continuïtat i la millora de les condicions naturals d’aquests sòls, els seus valors 
mediambientals i la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat. El Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona valora aquest sistema d’espais oberts pel seu interès natural  
i agrícola i per la seva funció de connectors naturals.

Alguns d’aquests espais formen part dels Parcs agraris. Una aposta a favor d’aug-
mentar el valor d’aquest territori amb una producció agrària i ramadera amb criteris 
ecològics i de qualitat i alhora fomentar l’educació ambiental, com una forma activa de 
preservar aquests espais que va més enllà de l’àmbit estrictament municipal. Una aposta 
que ha despertat el reconeixement, l’interès i la col·laboració d’institucions com la Ge-
neralitat de Catalunya i la pròpia Diputació de Barcelona.

Més enllà però, dels greus impactes que l’Autovia Orbital ocasionaria, la seva cons-
trucció no resoldria les necessitats actuals de mobilitat, molt diferents a les de quan va 
ser pensada, i no donaria resposta als reptes de mobilitat de la societat del segle XXI. Uns 
reptes que es basen clarament en un canvi del model de gestió de les infraestructures 
viàries, en la millora de la xarxa viària existent i en el transport col·lectiu, especialment 
en el transport per ferrocarril per garantir una mobilitat sostenible i amb perspectiva de 
futur a tot el territori.
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L’Autovia Orbital, a més de no comportar cap solució per a la mobilitat al Vallès i 
a la Regió Metropolitana, tal i com han posat en evidència els propis estudis de l’admi-
nistració, contribuiria a incrementar els moviments en vehicle privat i els actuals nivells 
de congestió i de contaminació atmosfèrica, en detriment de la salut pública i afavorint 
el canvi climàtic. Una contribució totalment contrària a les directrius europees vigents 
en matèria de mobilitat sostenible i a favor de la preservació del medi ambient i la salut.

Tot i ser una infraestructura d’àmbit exclusivament metropolità, no té cap sentit que 
la titularitat de l’Autovia Orbital correspongui al Ministerio de Fomento si no és per 
una clara intenció centralitzadora del govern de l’Estat espanyol. Quan, d’acord amb el 
vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya, la competència de la planificació, execució i 
gestió de xarxa viària a tot l’àmbit territorial de Catalunya correspon exclusivament a la 
Generalitat.

Cal tenir present que des del 17 de desembre de 2012 el projecte de l’Autovia Orbital 
ha quedat totalment obsolet i sense efecte, a l’haver finalitzat el procediment i l’arxiu de 
l’expedient d’avaluació ambiental del projecte «Cierre de la Autovia Orbital de Barcelo-
na», especificant que la resolució posa fi al procediment, en una resolució emesa per la 
Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

Tot i la caducitat administrativa i l’obsolescència del projecte de l’Autovia Orbital, 
encara es mantenen les reserves de sòl corresponents a aquesta infraestructura en els 
planejaments urbanístics dels diferents municipis afectats, distorsionant la planificació 
de les figures urbanístiques actuals i dificultant la gestió dels espais sobre els quals pesa 
la reserva.

Ens trobem a les portes de canvis importants de la societat catalana, apostant per 
noves estructures polítiques i administratives per avançar cap a la plena sobirania per 
decidir i gestionar sobre aquells àmbits que ens afecten, amb nous models socials, eco-
nòmics i territorials que ens consolidin com un país avançat socialment, ric cultural-
ment i sostenible ambiental i territorialment.

En aquest sentit resultaria del tot contradictori mantenir infraestructures imposa-
des des de l’administració central que, en lloc de resoldre els problemes de mobilitat, 
anorreïn el territori, destrueixin els espais naturals de la plana del Vallès de gran va-
lor ambiental, paisatgístic i cultural, i agreugin encara més els efectes de la contami-
nació atmosfèrica.

El que cal és apostar per una nova cultura del territori i de la mobilitat, evitant la 
construcció de grans infraestructures viàries. Millorant i gestionant la xarxa viària bà-
sica i secundària actual. Potenciant i fomentant la xarxa de transport col·lectiu ferroviari 
i promovent les infraestructures segures pels desplaçaments interurbans en bicicleta. En 
aquest sentit cal recordar que en el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona s’inclouen diverses propostes de traçat del quart cinturó reconvertida en Ron-
da del Vallès, una de les quals era la del Ministerio de Fomento que ara ha quedat sense 
efecte, en tant que en el mateix PTPRMB es preveu que caldrà fer estudis posteriors per 
determinar una solució a la millora de comunicacions en aquest àmbit, que incorpori 
també les previsions de transport públic i especialment el ferroviari entre les dues co-
marques del Vallès.

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

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Sol·licitar al Ministerio de Fomento la desprogramació definitiva del Cierre de la 

Autovia Orbital de Barcelona (B-40) del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da 2012/2024, i la transferència a la Generalitat de Catalunya de les partides pressu-
postàries d’inversió previstes per aquesta actuació, per tal que pugin ser destinades a la 
millora de les vies d’interconnexió locals i les infraestructures de transport públic a les 
comarques del Vallès Occidental i Oriental.

2. Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento per a que executi les 
obres compromeses en els Pressupostos de l’Estat per a la finalització del tram entre 
Olesa i Viladecavalls.

3. Amb la participació de les administracions locals i representants de la societat 
civil i entitats ecologistes del territori, desenvolupar els estudis de mobilitat previstos 
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en el marc del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i princi-
pis de Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, per millorar la comunicació entre els 
nuclis urbans i els sectors d’activitat econòmica de les dues comarques del Vallès i que 
concreti les actuacions, en el marc d’un programa per a la millora de la mobilitat de la 
segona corona metropolitana, que doni prioritat a l’increment de l’oferta de transport 
públic col·lectiu, ferroviari, tramviari i per carretera, i de mercaderies per ferrocarril, 
per a la millora de les vies interurbanes ja existents, i la dels ramals d’accés i distribució 
de trànsits de caràcter local i comarcal.

4. Excloure del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona les 
reserves de sòl i afectacions contingudes corresponents al Cierre de la Autovia Orbital 
de Barcelona B-40.

5. Instar els municipis implicats a iniciar la tramitació per desafectar del seu plane-
jament urbanístic el sòl afectat pel traçat del Cierre de l’Autovia Orbital de Barcelona.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Hortènsia Grau Juan, diputades, 
GP CSP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18864 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18864)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«Tenint en compte la necessitat de millorar la connexió entre les comarques del Va-
llès i el Baix Llobregat s’insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Fer les gestions oportunes davant el Ministerio de Fomento perquè executi les 
obres compromeses en els Pressupostos de l’Estat per finalitzar l’Olesa de Montserrat -  
Viladecavalls, connectant amb la C-58 / C-16.

b) Desenvolupar els estudis de mobilitat previstos en el marc del Pla Territorial Me-
tropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i principis de Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de mobilitat. Aquests estudis han de comptar amb la participació de les administracions 
locals i representants de la societat civil, i han de concretar les actuacions per a la mi-
llora de la mobilitat de la segona corona metropolitana, tant en l’àmbit ferroviari com 
viari, prioritzant el transport públic.

c) D’acord amb els estudis de mobilitat citats a l’apartat anterior sol·licitar al Mi-
nisteri de Foment el traspàs de la competència per a tramitar i executar aquelles actua-
cions que no siguin competència del Govern de la Generalitat, i també la transferència 
de les partides pressupostàries d’inversió previstes per aquestes actuacions, per tal que 
puguin ser destinades a la millora de les vies d’interconnexió locals i les infraestructu-
res de transport públic a les comarques del Vallès.

d) D’acord amb els estudis de mobilitat citats a l’apartat b) es modificaran tots els 
instruments de planejament existents actualment, ja siguin estatals, nacionals o munici-
pals, a per dur a terme l’implementació dels mateixos, i desprogramant aquelles actua-
cions actualment previstes que s’hagin descartat en la seva configuració actual.»
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