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Sessió 17, dimecres 15 de març de 2017

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00728/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 177).

2. Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00730/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 179).

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix 
cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada de Barcelona. Tram. 250-00753/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 285, 97).

4. Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació d’autobusos a Llei-
da. Tram. 250-00782/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 69; es-
menes: BOPC 337, 20).

5. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Govern de la Generalitat . Nome-
nament de la Ponència (text presentat: BOPC 89, 9; esmenes a la totalitat: BOPC 122, 8).

6. Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 200-
00014/11. Govern de la Generalitat . Nomenament de la Ponència i debat i votació de 
les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 206, 5; esmenes a la totalitat: BOPC 
245, 10)

6.1 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i con-
tinentals. Tram. 352-01080/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta.

6.2 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sector del Mar de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües ma-
rítimes i continentals. Tram. 352-01081/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació de la proposta.

6.3 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Autoritat del Transport 
Metropolità de l’Àrea de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01082/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

6.4 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Ajuntament de Tarra-
gona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i con-
tinentals. Tram. 352-01083/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta.
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6.5 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de la Ràpita amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 352-01084/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la proposta.

6.6 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Palamós amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 352-01085/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la proposta.

6.7 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Moviment de Justícia 
Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01086/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. De-
bat i votació de la proposta.

6.8 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacional 
Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01087/11. Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

6.9 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01088/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Debat i votació de la proposta.

6.10 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana 
de Vela amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01089/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. De-
bat i votació de la proposta.

6.11 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01090/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta.

6.12 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01091/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

6.13 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catala-
na de Motonàutica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01092/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta.

6.14 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana 
de Vela amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01093/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta.

6.15 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01094/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

6.16 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacio-
nal Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01095/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta.

6.17 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Palamós amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 352-01096/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.
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6.18 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Vilanova i la 
Geltrú amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01097/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta.

6.19 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Sant Carles 
de la Ràpita amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals. Tram. 352-01098/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta.

6.20 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port d’Arenys de Mar 
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continen-
tals. Tram. 352-01099/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

6.21 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port de Portbou amb 
relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 352-01100/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

6.22 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Moviment per la Jus-
tícia Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals. Tram. 352-01101/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta.

6.23 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacio-
nal Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01102/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

6.24 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Territorial 
de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01103/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

6.25 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell General de 
les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-
01104/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta.

6.26 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01105/11. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

6.27 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Propi-
etaris d’Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01106/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la proposta.

6.28 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Port d’Empuriabrava 
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continen-
tals. Tram. 352-01107/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta.

6.29 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Indús-
tries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01108/11. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

6.30 Proposta d’audiència en ponència de Maria García González, portaveu de la Pla-
taforma per la Qualitat de l’Aire, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01109/11. Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.
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6.31 Proposta d’audiència en ponència de Tomàs Gallart i Miquel, president de l’Asso-
ciació Catalana de Ports Esportius i Turístics, amb relació al Projecte de llei de ports i 
de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01110/11. Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

6.32 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Torres i Isach, president de la Fe-
deració Catalana de Vela, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01111/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

6.33 Proposta d’audiència en ponència d’Eusebi Esgleas Parés, president de la Fe-
deració Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, amb relació al Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01112/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

6.34 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Ribera i Serra, president de la Cam-
bra de Comerç de Palamós, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01113/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

6.35 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01114/11. Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

6.36 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01115/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. De-
bat i votació de la proposta.

6.37 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de 
Natura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01116/11. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
proposta.

6.38 Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01117/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.39 Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trías Sagnier, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Ramon Llull - ESADE, amb relació al Projecte de llei de 
ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01118/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.40 Proposta d’audiència en comissió de Javier Fontcuberta, professor de dret mer-
cantil, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01119/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

6.41 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat Professional 
de la Policia Portuària amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01120/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

6.42 Proposta d’audiència en comissió d’una representació dels voluntaris de salva-
ment marítim de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01121/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

6.43 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Nacio-
nal Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01122/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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6.44 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma cívica 
Preservem el Litoral amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01123/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

6.45 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confraria de Pes-
cadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals. Tram. 352-01124/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

6.46 Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Auset Domper amb relació al Pro-
jecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-
01125/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.47 Proposta d’audiència en comissió de Jesús Alonso Hernández amb relació al 
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-
01126/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.48 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de WWF-Adena amb re-
lació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. 
Tram. 352-01127/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.49 Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ecologistes en Acció 
amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continen-
tals. Tram. 352-01128/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta.

6.50 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional 
de Remolcadors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01129/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

6.51 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 
de Promoció del Transport Marítim de Curta Distància amb relació al Projecte de llei 
de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01130/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.52 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Clúster Marítim Es-
panyol amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. Tram. 352-01131/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

6.53 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Navi-
liers d’Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües ma-
rítimes i continentals. Tram. 352-01132/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

6.54 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01133/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.55 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals. Tram. 352-01134/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

6.56 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació Es-
panyola d’Associacions de Clubs Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01135/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6.57 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals. Tram. 352-01136/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.
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7. Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00259/11. Comissió 
de Territori. Substanciació.

8. Compareixença en comissió d’una representació de la Comissió de Medi Ambient 
del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. 
Tram. 353-00263/11. Comissió de Territori. Substanciació.

9. Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Geògrafs amb re-
lació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00260/11. Comissió de Territori. 
Substanciació.

10. Compareixença en comissió d’una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociò-
legs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00262/11. 
Comissió de Territori. Substanciació.

11. Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. 
Tram. 353-00268/11. Comissió de Territori. Substanciació.

12. Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Promotors 
Constructors d’Edificis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. 
Tram. 353-00276/11. Comissió de Territori. Substanciació.

13. Compareixença en comissió d’una representació de la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 
353-00280/11. Comissió de Territori. Substanciació.

14. Compareixença en comissió d’una representació de Comissions Obreres amb re-
lació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00265/11. Comissió de Territori. 
Substanciació.

15. Compareixença en comissió d’una representació de la fundació Civio amb relació 
al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00269/11. Comissió de Territori. Subs-
tanciació. (Han excusat assistència)

16. Compareixença en comissió d’una representació de l’Observatori de la Contrac-
tació Pública amb relació al Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 353-00271/11. 
Comissió de Territori. Substanciació.
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00728/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 9 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a im-
plementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 9 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomentar la innovación

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 9 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 9 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00730/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030 así como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a im-
plementar en los próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En concreto, el Objetivo 11 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, se-
guros, resilientes y sostenibles

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 11 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 11 de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta 
eficiència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada  
de Barcelona
250-00753/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC

Reg. 44659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2016

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

mon Casals i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galiano, por-
taveu del Grup Parlamentari Socialista, Eva Martínez Morales, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
carril bus d’alta eficiència i de baix cost, des de la B-23 fins a l’entrada de Barcelona, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per tal de millorar la mobilitat en transport públic al Baix Llobregat i al Barcelo-

nès, fa temps que s’estudia la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix cost, 
des de la B-23 fins a l’entrada de Barcelona ciutat per l’Avinguda Diagonal.

És una necessitat evident que està reclamada des de fa molts anys pel Parlament 
de Catalunya, per tots els ajuntaments de la zona i per les empreses i operadors dels 
serveis de transport públic per carretera que hi presenten serveis. Per això, forma 
part de tots els plans i projectes de millora del transport públic de Catalunya i de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Des de la Generalitat de Catalunya, havent mantingut amb diverses converses 
amb les administracions locals i de l’Estat, es va redactar un projecte constructiu 
per l’addició d’un carril bus d’entrada a Barcelona, que aprofitava els sobreamples 
existents de la B-23 i la configuració actual de carrils a la via i garantia 3,5 metres 
d’amplada.

Aquest carril bus quedava emplaçat a l’esquerra dels carrils de circulació sentit 
Barcelona existents i aprofitava l’espai disponible a la mitjana i vorals.

El projecte té la virtut de tenir una elevada taxa de retorn social amb una alta 
rendibilitat econòmica i social, i només amb uns costos de licitació de 12,5 M€.

Aquest projecte, tindria un impacte molt positiu pel transport públic de super-
fície per a les comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès i la més que evident 
contribució a la millora de la qualitat de l’aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya ha fet arribar aquest nou projecte constructiu de 
carril BUS a la B-23 al Govern de l’Estat espanyol, però l’Estat encara no ha fet cap 
programació ni ha fet cap previsió de recursos necessaris per dur a terme la licitació 
de les obres en el termini raonable del 2017.

Ateses les reiterades sol·licituds de la posada en marxa d’aquest projecte, tenint 
en compte que no s’ha fet cap pas significatiu des de l’administració titular aquesta 
infraestructura i en funció de la proposta aprovada en el debat de política general 
d’aquest Parlament, que reclama el traspàs de la xarxa de carreteres de l’Estat a la 
Generalitat, per poder garantir les inversions i execucions de les necessitats de la 
xarxa de carreteres a Catalunya, com és el cas del carril Bus a la B-23, el Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Per aquests motius, presenta la següent: 



CT 17
15 de març de 2017

Dossier 10

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la importància i la necessitat de l’execu-

ció urgent, per part del Govern de l’Estat espanyol, del projecte constructiu bàsic de 
definició d’un carril bus d’accés a Barcelona per la carretera B-23 des l’enllaç amb 
la A2 a Sant Feliu de Llobregat fins a l’Avinguda Diagonal (carril bus de la B-23 
amb codi TPC07 del Pla director d’Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu 
de la Regió Metropolitana de Barcelona), aprovat per la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-
vern de l’Estat espanyol –que no ha fet els passos necessaris per executar les obres 
del carril bus de la B-23 amb codi TPC07 del Pla director d’Infraestructures de 
Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI)– el tras-
pàs a la Generalitat de Catalunya de la titularitat de la carretera B-23, juntament 
amb la partida econòmica corresponent per al seu manteniment, així com la partida 
necessària per a l’execució de les obres definides al projecte redactat per la Genera-
litat d’un carril bus d’entrada a Barcelona per la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat, 
per tal que aquesta infraestructura s’iniciï durant l’any 2017.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Anna Simó i Cas-

telló, diputats, GP JS. Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, 
diputada, GP SOC
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presentades

Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova estació 
d’autobusos a Lleida
250-00782/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 47018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
nueva estación de autobuses de Lleida, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Lleida es una ciudad de unos 140.000 habitantes y 120.000 más en su área de 

influencia y que cuenta con una deteriorada terminal de autobuses interurbanos e 
internacionales, convirtiéndose en una de las puertas de entrada a la ciudad, trasla-
dando una imagen de servicios deteriorados y de bajísima calidad tanto a los visi-
tantes como a los usuarios habituales del territorio.

La actual estación de buses está sujeta a una concesión sobre la instalación del 
año 1967 a favor de una sociedad anónima, que caducará en 4 años, lo que proba-
blemente complica que el concesionario acometa las inversiones necesarias. Aspec-
tos como la falta de señalización e información adecuada, de consignas, de accesos 
eficientes a los servicios sanitarios, de salubridad, de iluminación normativa, de 
extracción de humos, de espacios para la salud laboral de los trabajadores, de su-
presión de barreras arquitectónicas que dificultan el acceso para personas con mo-
vilidad reducida etc. convierten la estación de autobuses de Lleida en una rémora 
del pasado en pleno siglo xxi, limitando unos servicios con voluntad y necesidad de 
transporte público

A unos veinte minutos a pie se encuentra la estación de tren Lleida-Pirineus, re-
modelada con la llegada de la alta velocidad y con el objetivo de facilitar la inter-
modalidad con el intercambio bus-tren. En esa misma zona se proyectó hace años 
la construcción de una nueva estación de autobuses, y de hecho existe un proyecto 
redactado por la Generalitat en el año 2014, estimándose un coste de unos 11 millo-
nes de euros, pero hasta la fecha el proyecto está en suspenso.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Coordinarse con el Ajuntament de Lleida a fin y efecto de poner en marcha el 

proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses de Lleida.
2. Consignar presupuestariamente la citada inversión, en el presente ejercicio 

presupuestario y en los siguientes si es necesario.

Palacio del Parlamento, 2 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 50532 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50532)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar impulsant les iniciatives necessàries perquè les administracions fi-
xin el calendari per tal que l’Ajuntament de Lleida pugui cedir a la Generalitat de 
Catalunya els terrenys necessaris per dur a terme les obres de la futura estació d’au-
tobusos de Lleida, d’acord amb el projecte constructiu redactat per la Generalitat 
de Catalunya a tal efecte.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Habilitar, un cop fixada al calendari l’assumpció de la titularitat dels terrenys 
a on s’ha projectat la futura estació d’autobusos per part de l’Ajuntament de Lleida, 
el pressupost necessari per dur a terme les obres d’arquitectura, d’acord amb el pro-
jecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya a tal efecte.
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