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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de 
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona
250-00467/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 28221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, David Bonvehí i Torras, diputat, Adriana Del-

gado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa 
i la millora de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que les obres de reforma de l’estació de la Renfe de Manresa, consistents en 

la remodelació de l’accessibilitat a l’edifici de viatgers, que implicarà l’eliminació de 
les barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensors, més obres en les andanes i 
en el vestíbul, havien d’estar enllestides el 2015 i aquestes no es van portar a terme.

Recordem que actualment, per anar d’una andana a l’altra s’ha de fer per unes 
escales i un passadís subterrani o bé travessant les vies per un pas que ja hi ha ade-
quat però que no és cap garantia de seguretat i que, a més a més, queda apartat de 
l’estació. Amb aquesta situació, l’estació del Nord de Manresa pràcticament impe-
deix que les persones amb mobilitat reduïda la puguin utilitzar.

Atès que finalment Renfe ha licitat algunes actuacions de millora a l’estació de 
Manresa, després que en els tres darrers anys hagués entrat una partida en els pres-
supostos de l’Estat que no s’havia acabat d’executar mai. Juntament amb Manresa, 
la companyia ferroviària també ha licitat actuacions de millora en dotze estacions 
més de Catalunya, concretament de la Garriga, les Franqueses, Mollet Santa Rosa, 
Santa Perpètua, Blanes, Cabrera de Mar, Llinars del Vallès, la Granada, Montgat, 
Martorell, Molins de Rei i Montcada Reixac-Manresa.

Atès que per part de la societat manresana i bagenca, a part de les obres de mi-
llora en dita estació, s’ha vingut reclamant una millor mobilitat ferroviària entre 
Manresa i Barcelona, i que el trajecte ferroviari ha de ser millorat perquè el tren 
sigui un mitjà de transport bàsic pels habitants de Manresa i la comarca. En aquest 
sentit la construcció del túnel de Montcada per a una major capacitat de pas de com-
bois és una reivindicació històrica i necessària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir el Minis-

teri de Foment: 
Primer. Que es portin a terme les obres de reforma de l’estació de Renfe de Man-

resa consistents en la remodelació de l’accessibilitat a l’edifici de viatgers, que im-
plicarà l’eliminació de les barreres arquitectòniques i la instal·lació d’ascensor, més 
obres en les andanes i en el vestíbul.
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Segon. Que presenti una proposta de serveis ferroviaris entre Manresa i Barce-
lona que redueixi el temps de viatge per sota de l’hora

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; David Bonvehí i Torras, Adriana Delgado i 

Herreros, diputada, GP JS
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 28361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna 

Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan Ramon Casals 
i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presi-
denta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’esta-
ció de trens de Molins de Rei, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’estació de tren de Molins de Rei, que depèn d’ADIF, no té accés a les andanes 

per persones amb problemes de mobilitat. No té ni ascensors ni escales mecàniques, 
i tampoc té accés a la pròpia estació de tren.

Aquest fet genera molts problemes de seguretat perquè desenes de persones, han 
d’accedir al tren passant per sobre de les vies, dues, i ho han de fer en una punta de 
l’estació, just després d’un corba i un túnel, que té molt mala visibilitat pels usuaris 
i pels propis conductors dels trens.

L’estació de Molins de Rei, es va construir l’any 1858, com a punt final de la sego-
na línia de tren de Catalunya. L’edifici de l’estació, segueix sent el mateix, i l’accés al 
mateix també, 14 escales que no poden ser pujades per persones grans, famílies amb 
cotxes i persones amb discapacitat. Només hi ha un muntacàrregues, que s’utilitza 
com a alternativa, els dies que funciona.

Un cop s’accedeix a l’estació, no es pot accedir a les vies per un pas segur, si no 
es fa passant per sobre de dues vies, una en cada sentit.

Aquest problema, ha estat llargament reivindicat per les veïnes de la vila de Mo-
lins de Rei, i per l’ajuntament i el seu ple.

L’any 2007, després d’anys de reivindicació, es va aconseguir que ADIF, comen-
cés a fer un projecte de millora de l’estació de Molins de Rei, que incloïa l’acces-
sibilitat a les vies del tren i que havia de contemplar l’accessibilitat a les andanes 
mitjançant escales mecàniques i ascensors. Alhora que contemplava l’allargament 
de les andanes per permetre que a la R-4 puguin circular trens de més capacitat, 
incrementant per tant la capacitat de transport i servei a tota la línia (Això s’ha de 
combinar amb l’ampliació d’andanes d’Arc de Triomf, també pendent).

El projecte avui, al 2016, està al mateix punt que l’any 2007, en un simple pro-
jecte.

Cal afegir que des del 2017, l’Ajuntament de Molins de Rei, ha reivindicat, que el 
projecte contempli un accés directe a l’estació per la banda que dóna al carrer Sant 
Antoni Maria Claret, petició que mai s’ha tingut en compte.

També cal dir que des de l’any 2013, els pressupostos de l’Estat, contemplen 4,5 M€  
per fer les obres d’accessibilitat de l’estació de Molins de Rei, obres anunciades pel 
Ministeri d’Obres Publiques diverses vegades com a part de les grans inversions en 
la xarxa de Rodalies de Barcelona, que resoldrien part dels problemes de puntualitat 
i seguretat de Rodalies.
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Tots aquests retards, des de fa dècades, estan perjudicant greument, els usuaris 
del tren de Molins de Rei.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a: 
1. Demanar el Govern de l’Estat, a ADIF i a Renfe que aquest any 2016 i de for-

ma urgent, acabin el projecte executiu de l’accessibilitat i allargament de les andanes 
de l’estació de tren de Molins de Rei. Que inclogui escales mecàniques, ascensors 
i accés a l’estació, per a persones amb dificultats de mobilitat. I que aquest projecte 
contempli accés a l’estació i a les andanes, des del carrer Sant Antoni Maria Claret.

2. Demanar el Govern de l’Estat, la inclusió urgent i per aquest any, de partides 
pressupostaries per iniciar l’execució del projecte constructiu de les obres d’accessibi-
litat a les andanes a l’estació de tren de Molins de Rei. I que aquestes partides s’execu-
tin. Denunciant, també, justament la falta d’execució de les previsions pressupostaries 
fetes des de l’any 2103. Per això també es demana que aquestes obres es licitin dins 
l’any 2016, perquè puguin començar com a molt tard l’any 2017. Obres que faran que 
l’estació compleixi en seguretat i accessibilitat, però també permetran incrementar el 
nombre de viatges en la mateixa línia.

3. Demanar els governs de la Generalitat i de l’Estat la inclusió de l’accessibilitat 
a les vies del tren de Molins de Rei en el marc de les negociacions bilaterals de les 
inversions ferroviàries de l’Estat a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Simó i Castelló, Joan Ramon Casals i 

Mata, diputats, GP JS. Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, 
portaveu adjunt, GP CUP-CC
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 29213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades 

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 re-
solució sobre la connectivitat del Maresme amb l’Aeroport de Barcelona - El Prat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Línia R1 de Rodalies, que dóna servei a Mataró i a la comarca del Maresme, 

transporta uns 39,6 milions de passatgers per any, dels quals 102.214 de mitjana en 
un dia laborable. A l’estació de Mataró, concretament, passen 20.438 viatgers de 
mitjana en un dia laborable.

És remarcable la pèrdua de connexió amb l’aeroport de Barcelona - El Prat pel 
canvi de recorregut fins a Molins de Rei. Aquesta és una demanda recorrent de la 
comarca del Maresme pels beneficis que suposa la connectivitat directa amb l’ae-
roport.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a encarregar a l’Au-

toritat del Transport Metropolità un estudi per la recuperació de la connectivitat di-
recta del Maresme amb l’aeroport de Barcelona - El Prat, que haurà de ser presentat 
al Parlament en el termini d’un any.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santa-

creu, diputats, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33420 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33420)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a redactar un estudi 
que analitzi la connectivitat del sistema de Rodalies amb l’aeroport de Barcelona el 
Prat, que haurà de ser presentat al Parlament en el termini d’un any.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant 
Boi de Llobregat
250-00489/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 29859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Anna Simó 

i Castelló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la variant de Sant Boi de Llobregat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa més de 20 anys, que està pendent de completar la variant entre la C-245 i la 

C-32 (també coneguda com a pota sud).
Aquestes obres consisteixen en la construcció de dos quilòmetres de variant de 

la C-245, fins a connectar directament amb la C-32, sense haver de passar per Sant 
Boi, amb la rotonda que dona sortida i entrada a la ciutat de Sant Boí.

Atès que aquestes obres ajudarien a descongestionar els accessos rondes al sud 
de Barcelona.

Atès que aquesta variant seria una millora immediata i molt important per la 
gent de Sant Boi, però també de municipis propers com Sant Climent de Llobregat, 
Santa Coloma de Cervelló o Sant Vicenç dels Horts, però també comportaria una 
gran millora a tota la xarxa de carreteres del sud de Barcelona, del Baix Llobregat, 
en especial de les connexions amb la ronda litoral.

Atès que la història d’aquestes obres, és llarga, plena de retards i amb moltes in-
terrupcions, i el pitjor de tot, avui aturades i sense calendari.

El projecte és del 1992, i hi havia el compromís de començar en breu. No es va 
fer res fins el 2006, que van iniciar-se les obres durant 3 mesos i es van aturar. El 
mateix va succeir el 2010, el 2013 i el 2015, bé, aquest últim cop, les obres han du-
rat 9 mesos. Des del setembre del 2015 les obres estan aturades, sense dates d’inici 
ni de finalització.

Per Sant Boi, i per la comarca del Baix Llobregat, és molt important, la construc-
ció d’aquests 2 kilòmetres de variant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a: 
1. Demanar el Govern de l’Estat espanyol, que reprengui les obres de la variant 

de la C-245 a la C-32, de forma immediata, garantint que no es tornin a aturar, que 
s’acabin, i es posi en funcionament, com a molt tard, en els terminis previstos, du-
rant l’any 2017.

2. Demanar el Govern de l’Estat espanyol, que inclogui les partides pressupos-
tàries necessàries i suficients perquè les obres es reiniciïn i no es tornin a aturar, 
vetllant per minimitzar l’impacte paisatgístic a la façana històrica de la ciutat de 
Sant Boi.
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3. Demanar el Govern de la Generalitat que dins les converses en infraestructu-
res amb l’Estat espanyol, exigeixi el compliment dels dos punts anteriors.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Cas-

telló, diputats, GP JS
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant 
Feliu de Codines
250-00491/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 29887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Turull i Negre, president, Chakir el Hom-

rani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la variant de Sant Feliu de Codines, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-59 discorre entre Santa Perpètua de Mogoda i l’Eix Transversal, 

tot unint municipis com Palau-solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Codines, Sant Quirze Safaja i Moià. A Sant Feliu de Codines, la carretera transcor-
re per l’interior del nucli urbà en una longitud de més de 2 quilòmetres i amb una 
amplada de 6 metres, l’intens trànsit, amb important presència de vehicles pesants 
de gran tonatge que utilitzen aquesta via per anar a buscar l’Eix Transversal evitant 
vies de peatge, ocasiona nombroses molèsties als veïns i veïnes de Sant Feliu

El 9 de juny de 2015 va ser aprovat definitivament, l’estudi informatiu i d’impac-
te ambiental «Millora general. Variant de la carretera C-59» en el tram de Sant Fe-
liu de Codines, seleccionant com a opció a desenvolupar la solució de recorregut 2. 
Aquesta opció és la que a la part sud del poble passa més allunyada i a la part oest 
passa entre les naus de la zona de les granges de Can Deu i el camí de Can Mas-
clans, quedant així en aquest tram amagada a la població. De l’estudi informatiu 
també se’n desprèn que serà una carretera de la xarxa comarcal que discorrerà per 
l’oest del nucli urbà, amb un carril per sentit de circulació, un d’addicional d’avan-
çament per a trànsit lent a la pujada, amb rotondes a nivell i velocitat de projecte de 
80 km/h. El cost de la variant està fixat en uns 24 milions d’euros aproximadament

A l’abril de 2016 el Departament de Territori i Sostenibilitat va iniciar la licitació 
de la redacció del projecte constructiu per a executar una variant de la C-59 al seu 
pas per Sant Feliu de Codines. L’actuació evitarà el trànsit de prop de 4.000 vehicles 
pel centre urbà al llarg d’uns tres quilòmetres, i minimitzarà les molèsties als veïns. 
Està previst que la nova variant tindrà una longitud de 4,1 quilòmetres, amb una am-
plada variable entre els 10 i els 13,50 metres.

La nova via pacificarà el trànsit de pas per l’interior del municipi, de manera que 
permetrà millorar la seguretat i la fluïdesa de la circulació en tot aquest àmbit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
1. Fer els estudis i aforaments de la circulació viària que discorre per la travesse-

ra de la C-59 al seu pas per Sant Feliu de Codines, per tal de caracteritzar perfecta-
ment el trànsit que circula, tant pel que fa al volum i característiques dels vehicles, 
com la seva velocitat, distribució horària, etc.

2. A partir de les dades anteriorment obtingudes dissenyar i implementar, con-
juntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu, les actuacions destinades a: 

a) Assegurar la circulació en condicions de seguretat al pas de la travessera per 
l’interior del nucli urbà, i especialment aquelles destinades a configurar «portes 
d’entrada» als extrems de la travessera per tal d’assegurar la percepció per part dels 
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conductors del canvi de les característiques de la via i la necessitat d’extremar la 
prudència i moderar la velocitat.

b) Plantejar a través del Servei Català de Trànsit l’aplicació de mesures dissuasò-
ries per als vehicles de gran tonatge que utilitzen la carretera C-59 com a via de pas 
entre vies d’alta capacitat.

3. Redactar i aprovar el projecte constructiu de la variant de la carretera C-59 al 
seu pas per Sant Feliu de Codines, desenvolupant la solució seleccionada per l’Es-
tudi Informatiu amb les prescripcions incloses a la Declaració d’impacte ambiental, 
durant l’any 2016, i preveure la seva inclusió als pressupostos de la Generalitat quan 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin

Palau del Parlament, 9 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Turull i Negre, president; Chakir el 

Homrani Lesfar, diputat, GP JS
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 
de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 30284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

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 Pro-
posta de resolució per a la recuperació del servei de trens S5 a Rubí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les 3 noves estacions inaugurades recentment a la línia S1 dels Ferrocarrils de 

la Generalitat a Terrassa han suposat un increment en el nombre de viatgers d’un 
42% a la cocapital vallesana (més de 800.000 usuaris), segons dades del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat. Per donar un servei adequat a aquests nous usua-
ris, i ampliar la capacitat de viatgers a Terrassa en hores punta del matí, la direcció 
dels FGC ha optat per traslladar l’estació d’origen de la meitat de trens S5, des de 
Rubí a Terrassa.

Si bé aquesta mesura millora el servei per als usuaris de Terrassa, genera un 
greuge important per als usuaris de Rubí, ja que aquests trens arriben plens a l’esta-
ció rubinenca; igual que els trens S1 que ja sortien des de Terrassa.

Aquesta decisió és fruit d’una manca dels recursos necessaris, així com d’una 
planificació errònia, ja que millorar el servei per a una ciutat no hauria de fer-se mai 
a expenses d’empitjorar el servei en un altre.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. La restitució immediata de Rubí com a estació d’origen de tots els trens de la 

línia S5; així com un augment de vehicles i serveis de la línia S1 amb origen a Ter-
rassa.

2. Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com a organisme públic i 
depenent de la Generalitat, i al departament de Territori i Sostenibilitat, que tinguin 
com a interlocutor prioritari a l’Ajuntament de Rubí en tot el que fa a la planificació 
i/o execució de projectes relatius al servei de transports en el municipi.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Hortènsia Grau Juan, 

diputades, GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34327)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

1. Atès que en el marc de l’ampliació del servei de FGC al Vallès, durant el mes 
de maig de 2016, es va desplaçar la sortida de dos trens de Rubí a Terrassa Nacions 
Unides, que durant les properes setmanes s’analitzi el comportament de la deman-
da, i per prendre les decisions oportunes per a garantir el millor servei pel conjunt 
dels usuaris.
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