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Sessió 18, dimecres 29 de març de 2017

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la 
incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs. Tram. 250-
00792/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 11; es-
menes: BOPC 351, 8).

2. Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró. Tram. 250-
00797/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 312, 20).

3. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de viabilitat de l’ae-
roport de Lleida-Alguaire. Tram. 250-00798/11. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 21; esmenes: BOPC 351, 13).

4. Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire. Tram. 250-00804/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 319, 26; esmenes: 
BOPC 364, 16).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17. Tram. 250-00806/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 
327, 11).

6. Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 de rodalia. 
Tram. 250-00808/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 
13; esmenes: BOPC 364, 16).

7. Proposta de resolució sobre les millores en la informació i l’accessibilitat de les es-
tacions de la xarxa ferroviària de Catalunya. Tram. 250-00811/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 327, 16; esmenes: BOPC 364, 17).

8. Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns immobles a les so-
cietats concessionàries de les autopistes de peatge. Tram. 250-00827/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 327, 36; esmenes: BOPC 364, 18).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures 
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès 
natural de Gallecs
250-00792/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 47473 i 47815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

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

lamentari 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 
en defensa dels espais naturals lliures del Vallès,la incorporació a l’espai d’interès 
natural de Gallecs de diferents espais a recuperar de l’àmbit de l’antic ACTUR i es-
pecialment del sector de Can Banús, Sector de Mogoda, Nucli Històric de Mogoda 
i La Plana del Molí del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda i, del terme 
municipal de Palau Solità i Plegamans, el Sector Riera de Caldes II, Camp de Tir a 
Mollet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Atès que l’any 2005 s’aprovà el PDU de Gallecs després d’un intens procés de 

negociació entre la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya 
i els ajuntaments, per tancar l’operació urbanística de l’ACTUR Riera de Caldes en 
el que es va proposar inicialment que els espais a protegir mitjançant la Llei PEIN 
fossin els establerts en la zona 1 i 2 de «L’esquema bàsic per a l’ordenació i gestió 
del patrimoni natural de Gallecs de gener de 1995» en base al Projecte de Gallecs 
com a parc agrícola i faunístic de l’ADENC de 1991, deixant el límit sud del futur 
PEIN en l’autopista AP7 i atès que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va 
proposar que en el futur espai PEIN fossin inclosos també els secans de Can Banús.

Atès que finalment la delimitació acordada entre tots els ajuntaments i la Con-
selleria de Política Territorial i Urbanisme va posar les bases urbanístiques per a la 
creació del EIN de Gallecs, i que de resultes d’això van quedar exclosos de la zona a 
protegir diversos sectors per ser desenvolupats per l’INCASOL a Santa Perpetua de 
Mogoda i Palau Solità i Plegamans, entre els quals hi ha la parcel·la industrial urba-
na de Can Banús la qual va quedar reduïda a la superfície comercialitzada en aque-
lla part de parcel·la que encara no havia estat alterada per les obres urbanitzadores.

Atès que l’any 2009, després de 4 anys, s’aprovà la incorporació al PEIN de l’àm-
bit delimitat com a parc al PDUG de Gallecs.

Atès que Gallecs és l’únic espai protegit de la plana vallesana.
Atès que aquest espai es podria trobar al límit viable pel que fa a la seva funcio-

nalitat biològica per les seves dimensions.
Atès que la pressió urbanística en els seus límits continua sent preocupant i la 

freqüentació de l’espai és extraordinària (prop de 800.000 visitants a l’any).
Atès que l’EIN de Gallecs recull la possibilitat de futures ampliacions.
Atès que l’EIN està gestionat pel Consorci de l’Espai Agrari de Gallecs, un con-

sorci que vetlla per les especificitats de protecció i per una política activa en matèria 
agrària.

Atès que hi ha llicències de conreus i residencials al cor de l’EIN, atorgades 
abans de la creació del consorci.
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Atès que en el corredor agrícola el sector nord existeixen centenars d’hectàrees 
de titularitat privada adjacents a l’espai d’interès Natural que cal que mantinguin els 
seus valors agrícoles i ambientals.

Ates que seria necessari estudiar els factors de vulnerabilitat, els valors a pro-
tegir, les connectivitats en risc, els requisits exigits i el pressupost a invertir per tal 
d’incloure nous terrenys a l’EIN.

Atès que no està prevista la protecció de cap més espai de característiques simi-
lars arreu del Vallès, a part dels sòls no urbanitzables expressament protegits pels 
respectius plans generals urbanístics, i en cas que aquesta protecció es demostrés 
insuficient, seria necessari trobar la figura de protecció adequada que asseguri la 
viabilitat biològica així com una connectivitat amb els espais agroforestals del sec-
tor nord.

Atès que és imprescindible que s’aprovi el Pla Especial de Gallecs que reguli i 
permeti una correcta gestió sostenible de l’espai.

Atès que també és necessari, en l’actualitat, que s’estudiïn totes les possibilitats 
per a la incorporació a l’EIN de Gallecs dels sectors exclosos al PDU, de caracterís-
tiques idèntiques a la zona central protegida.

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

Proposta de resolució
Respecte al terme municipal de Santa Perpètua de la Mogoda 
1. Incorporar el sector de Can Banús II àmbit I, Sector Castell de Mogoda, el 

Nucli Històric de Mogoda i La Plana del Molí de Santa Perpètua a l’Espai d’Interès 
Natural (EIN) de Gallecs.

2. Modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora mantenir els 
compromisos urbanístics amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda derivats 
de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic 
(PDU), amb les següents especificacions, com a mínim: 

a. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès als sectors esmen-
tats de Can Banús II àmbit I, Sector de Mogoda. Renunciant, en tot cas a qualsevol 
trasllat de sostre als espais periurbans de l’entorn de Mogoda ni com a substitució 
dels horts de la Plana del Molí.

b. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipa-
ment i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitza-
dores als municipis de Santa Perpètua de Mogoda

c. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’IN-
CASOL o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments de Santa Perpètua 
de Mogoda o qualsevol altra administració local afectada.

3. Promoure la millora dels polígons ja existents a l’eix de la riera de Caldes, per 
tal de garantir la plena ocupació, l’impuls de l’activitat productiva i la creació de 
llocs de treball.

4. Incorporar el Parc del Calderí com a zona de Pre-Parc de l’EIN de Gallecs, 
amb renuncia expressa per part de l’INCASOL a la reversió o reclamació de titula-
ritat.

Pel que fa al terme municipal de Mollet del Vallès: 
5. La incorporació a l’EIN de Gallecs del Parc dels Pinetons com a zona de Pre-

Parc, així com tots els terrenys situats a l’oest de la Ronda dels Pinetons amb límit a 
l’actual EIN, tal com s’ha aprovat en el Ple municipal de Mollet del Vallès.

6. La desclassificació com a sòl urbanitzable, i el trasllat a d’altres espais del mu-
nicipi de la borsa de pisos de protecció oficial, de la parcel·la situada a la confluència 
del Parc dels Pinetons i del barri de Can Borrell, i incorporar-la a l’EIN de Gallecs.
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7. La finalització de l’activitat de tir al plat, quan finalitzi l’actual concessió i la 
seva reconversió a tir amb arc (activitat respectuosa amb el medi), o a zona agrària, 
i la seva incorporació a l’EIN de Gallecs.

8. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a 
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els 
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especifi-
cacions, com a mínim: 

a. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipament 
i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores 
al municipi.

b. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’IN-
CASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
o qualsevol altra administració local afectada.

Pel que fa al terme municipal de Palau Solità i Plegamans: 
9. Incorporar el sector de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant) a 

l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs, tal com s’ha aprovat en el Ple municipal 
del municipi.

10. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a 
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els 
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especifi-
cacions, com a mínim: 

a. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès a dit sector de Rie-
ra de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant), amb renúncia, en tot cas a qualsevol 
trasllat de sostre a d’altres territoris.

b. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipa-
ment i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanit-
zadores al municipi.

c. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de 
l’INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Palau Solità 
i Plegamans o qualsevol altra administració local afectada.

11. Instar a la finalització de l’activitat del Centre Emissor situat a la carena dels 
Bandolers i afavorir la seva restauració biològica.

Pel que fa al terme municipal de Parets del Vallès: 
12. Iniciar les actuacions pertinents amb l’ACA i el Consorci per la Defensa del 

Besòs per tal de restaurar biològicament el tram canalitzat de la riera Seca a l’EIN 
de Gallecs.

13. La incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda est de la 
riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, així com l’enclavament de Can Vila-Rossal, 
tal i com ha aprovat el Ple Municipal.

Pel que fa al terme municipal de Montcada i Reixac: 
14. La paralització de qualsevol nova construcció fora del sòl urbà de l’Estany 

de Gallecs i la inclusió de tot l’àmbit de Gallecs del municipi a l’EIN de Gallecs.
A nivell general: 
15. Promoure des del Consorci de l’EIN de Gallecs la revisió i actualització de 

les llicències agràries i residencials per a garantir una correcta gestió de l’interès 
públic, posant fi a situacions irregulars.

16. Instar a la Generalitat a l’aprovació immediata del Pla Especial de l’EIN de 
Gallecs.

17. Instar a la Generalitat a promoure i participar activament, amb els Departa-
ments implicats, en els corresponents processos participatius i d’informació als be-
neficiaris, propietaris i veïns implicats per la possible ampliació de l’EIN de Gallecs.

18. Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’actual EIN de Gallecs.
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19. Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l’EIN Gallecs a 
la Xarxa Natura 2000.

20. Iniciar els tràmits d’estudi i planificació territorial i urbanística pertinents per 
a ampliar la protecció de més espais agroforestals a la Plana del Vallès, vitals per la 
salut de les milers de persones que hi viuen i treballen i necessaris per la qualitat de 
la resta d’espais protegits propers de les serralades.

Litoral i Prelitoral.
21. Promoure la millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN 

de Gallecs, per tal garantir la plena ocupació, l’impuls de l’activitat productiva, la 
creació de llocs de treball de qualitat i la mobilitat amb transport públic impulsant 
el retorn del tren «El Calderí», o qualsevol altre mitjà sostenible, sense afectar els 
actuals límits de l’EIN de Gallecs.

Pel que fa a les infraestructures: 
22. Que la reforma de la C-59 aprofiti la topografia i amb un curt fals túnel i el 

conseqüent moviment de terres, corregeixi l’impacte visual i sonor sobre l’espai pro-
tegit de Gallecs i alhora permeti la continuïtat dels camins, masses boscoses i en 
definitiva, la biodiversitat de la zona i, en cap cas, s’incrementi la secció.

23. Que la reforma de la C-155 respongui a criteris de millora de la connectivi-
tat dels espais agroforestals que travessa, mantenint la seva capacitat i secció actual 
d’un carril per sentit, tot millorant els viaductes sobre els cursos d’aigua per conver-
tir-los en veritables passos de fauna, i soterrant els trams de major pendent i pas per 
zones forestals per tal que esdevinguin corredors naturals i esmorteeixin al màxim 
l’efecte barrera i de fragmentació dels espais oberts.

24. Estudiar i analitzar quin és el traçat més avantatjós, tant en termes ecològics 
com econòmics i amb més retorns socials de la inversió en la nova línia de tren Sa-
badell - Granollers, que preveu el seu pas per l’espai natural, per tal d’esdevenir una 
alternativa ecològica i socialment sostenible al Quart Cinturó.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51845 i 51953; 52179 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 01.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 51845 I 51953)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De supressió i addició al punt 7

7. La finalització de l’activitat de tir al plat, quan finalitzi l’actual concessió i 
la seva reconversió a tir amb arc (activitat respectuosa amb el medi i oberta a tota 
la societat), o a zona agrària, i la seva incorporació a l’EIN de Gallecs, mantenint 
l’herbassar més important de l’espai.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
D’addició al punt 11

11. Instar a la finalització de l’activitat del Centre Emissor situat a la carena dels 
Bandolers i afavorir la seva restauració biològica, mantenint les tanques i l’herbas-
sar (segon en importància de Gallecs).
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De supressió i addició al punt 13

13. La incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda est de la 
riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, així com l’enclavament de Can Vila-Ros-
sal, tal i com ha aprovat el Ple Municipal si així ho aprova el Ple municipal amb els 
tràmits i processos participatius corresponents.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició d’un nou punt 13 bis

13 bis. La incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys privats situats al nord 
de l’actual EIN, ja recollits a la proposta inicial de creació de l’EIN de Gallecs, que 
comprèn els masos de Can Valls i Can Pau Palla, així com també part del tram final 
del torrent de Can Magarola fins el polígon de Les Argelagues si així ho aprova el 
Ple Municipal amb els tràmits i processos participatius corresponents.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició d’un nou punt 13 ter

13 ter La incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys privats situats al nord de 
l’actual EIN, ja recollits a la proposta inicial de creació de l’EIN de Gallecs, que 
comprèn els masos de Can Lledó, Can Manent, Can Pasqual, Can Rovira i Can 
Masvell, i el Bosc de Can Roure, per a enllaçar amb els espais agroforestals de Pa-
ludàries, incloent el parc del CEIP Miquel Martí i Pol, tot envoltant la urbanització 
de Palaudalba, l’escola bressol i el centre cívic (ja que és el darrer connector ter-
restre entre l’actual EIN de Gallecs i els espais lliures fins a Gallifa i Bertí), si així 
ho aprova el Ple Municipal amb els tràmits i processos participatius corresponents.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
De modificació del punt 14

14. La paralització de qualsevol nova construcció a la urbanització de l’Estany 
de Gallecs, així com la seva inclusió a l’EIN de Gallecs.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició d’un nou punt 14 bis

14 bis. La cessió indefinida i gratuïta de l’EIn de Gallec per part de l’INCASOL 
al Consorci de l’Espai Natural de Gallecs.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició d’un nou punt 19 bis

19 bis. Derogar la instrucció 3/2011, per a la tramitació d’estudis i dictàmens 
per part de les entitats dels sector pública adscrites al Departament de Territori i 
Sostenibilitat segons la qual la Generalitat deu atorgar al Consorci i resta d’ens els 
permisos per a dur a terme estudis externs per a evitar que es dilatin en el temps 
si arribin quan ja no es poden portar a terme per raons biològiques o d’altre tipus.
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Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
D’addició d’un nou punt 21 bis

21 bis. Dotar el més aviat possible d’aigua potable els habitatges i resta d’edi-
ficis que ho necessitin per al seu ús saludable i digne propi dels temps que vivim, i 
estudiar la resta de reivindicacions veïnals pel que fa a l’ús racional de l’aigua i a 
l’assecament dels aqüífers.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
De modificació del punt 24

24. Que la línia de tren projectada entre Sabadell i Granollers que preveu el pas 
per l’espai natural de Gallecs, sigui canviada per un nou traçat que passi pels nuclis 
de Polinyà, Palau de Plegamans, Caldes de Montbui, Lliçà d’Amunt i Granollers. 
Aquest nou traçat ha de servir com a alternativa ecològica i socialment sostenible 
al Quart Cinturó.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició d’un nou punt 25

25. Traslladar aquesta resolució als Departaments de la Generalitat correspo-
nents, i informar a les parts interessades en el seguiment dels processos de l’EIN de 
Gallecs.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52179)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 1

1. Estudiar conjuntament amb l’ajuntament la possibilitat d’Incorporar al sector 
de Can Banús II àmbit I, Sector Castell de Mogoda, el Nucli Històric de Mogoda i 
La Plana del Molí de Santa Perpètua a l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 2

2. Modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora mantenir els 
compromisos urbanístics amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda derivats 
de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic 
(PDU), amb les següents especificacions, com a mínim: 

a) Anul·lar els sostre industrial i/o terciari actualment permès als sectors esmen-
tats de Can Banús II àmbit I, Sector Mogoda. Renunciant, en tot cas a qualsevol 
trasllat de sostre als espais periurbans de l’entorn de Mogoda ni com a substitució 
dels horts de la Plana del Molí.

b) Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipa-
ment i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitza-
dores als municipis de Santa Perpètua de Mogoda.

c) Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’IN-
CASOL o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments de Santa Perpètua 
de Mogoda o qualsevol altra administració local afectada.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 3

3. Promoure, conjuntament amb l’administració local, la millora dels polígons ja 
existents a l’eix de la riera de Caldes, per tal de garantir la plena ocupació, l’impuls 
de l’activitat productiva i la creació de llocs de treball.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 4

4. Incorporar el Parc del Calderí com a zona de Pre-Parc de l’EIN de Gallecs, amb 
renuncia expressa per part de l’INCASOL a la reversió o reclamació de titularitat.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 5

5. Estudiar conjuntament amb l’ajuntament la possibilitat d’incorporació a l’EIN 
de Gallecs del Parc dels Pinetons coma zona de Pre-Parc, així com tots els terrenys 
situats a l’oest de la Ronda dels Pinetons amb límit a l’actual EIN, tal com s’ha apro-
vat en el Ple municipal de Mollet del Vallès.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. La desclassificació com a sòl urbanitzable de la parcel·la situada a la con-
fluència del Parc dels Pinetons i del barri de Can Borrell, propietat de l’INCASOL, i 
la seva incorporació a l’EIN de Gallecs. Es garantirà el trasllat a d’altres espais del 
municipi del que preveia per aquesta parcel·la el conveni signat en data 20 de de-
sembre de 2005 entre el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Mollet del Vallès: habitatges de protecció oficial de 
lloguer per a gent gran i per a joves i equipaments públics (entre ells, un centre de dia 
i un espai comunitari per a l’atenció assistencial de la gent gran).

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 7

7. Estudiar la finalització de l’activitat de tir al plat, quan finalitzi l’actual conces-
sió i la seva reconversió a tir amb arc (activitat respectuosa amb el medi), o a zona 
agrària, i la seva incorporació a l’EIN de Gallecs.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 8

8. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a 
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els 
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especifi-
cacions, com a mínim: 

a) Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipa-
ment i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanit-
zadores al municipi.

b) Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’IN-
CASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
o qualsevol altra administració local afectada.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 9

9. Estudiar conjuntament amb l’ajuntament la possibilitat d’Incorporar al sec-
tor de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant) a l’Espai d’Interès Natural 
(EIN) Gallecs, tal com s’ha aprovat en el Ple municipal del municipi.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 10

10. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a 
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els 
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especifi-
cacions, com a mínim: 

a) Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès a dir sector de Rie-
ra de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant), amb renúncia, en tot cas a qualsevol 
trasllat de sostre a d’altres territoris.

b) Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipa-
ment i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanit-
zadores al municipi.

c) Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de 
l’INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Palau Solità 
i Plegamans o qualsevol altra administració local afectada.

Esmena 11
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 11

11. Estudiar conjuntament amb el titular d’aquesta infraestructura la possibilitat 
del trasllat de l’activitat del Centre Emissor situat a la carena dels Bandolers i afa-
vorir la seva restauració biològica.

Esmena 12
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 13

13. Estudiar la incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda 
est de la riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, així com l’enclavament de Can Vi-
la-Rossal, tal i com ha aprovat el Ple Municipal, sempre que ho aprovi el Ple Munici-
pal amb els tràmits i processos participatius corresponents i que l’ens gestor estigui 
en disposició d’assumir la seva gestió.

Esmena 13
GP de Junts pel Sí
D’addició del punt 14

14. Estudiar conjuntament amb l’ajuntament la finalització del processos urba-
nitzadors en curs i la paralització de qualsevol nova construcció fora del sòl urbà 
de l’Estany de Gallecs i la inclusió de tot l’àmbit de Gallecs del municipi a l’EIN de 
Gallecs.
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Esmena 14
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 17

17. Instar a la Generalitat a promoure i participar activament, amb els Departa-
ments implicats, en els corresponents processos participatius i d’informació als be-
neficiaris, propietaris i veïns implicats per, la possible ampliació de l’EIN de Gallecs.

Esmena 15
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 18

18. Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’actual EIN de Gallecs

Esmena 16
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 19

19. Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l’EIN Gallecs a 
la Xarxa Natura 2000.

Esmena 17
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 20

20. Identificar els espais agroforestals de la Plana del Vallès que requereixen 
major protecció, vitals per la salut de les milers de persones que hi viuen i treballen 
i necessaris per la qualitat de la resta d’espais protegits propers de les serralades.

Esmena 18
GP de Junts pel Sí
De modificació

Del punt 21
21. Promoure en el marc del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, 

i amb la participació i implicació dels agents socials afectats, la millora sostenible 
dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN Gallecs, per tal d’impulsar l’activitat 
productiva i la creació de llocs de treball potenciant la mobilitat mitjançant sistemes 
de transport públic sostenible.

Esmena 19
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 22

22. Que el desdoblament de la carretera C-59 corresponent a la variant de Palau- 
solità i Plegamans es desenvolupi tenint en compte les característiques previstes a 
l’estudi informatiu aprovat definitivament, així com les característiques de la variant 
construïda. En tot cas, s’adoptaran les mesures correctores d’impacte necessàries 
d’acord amb l’estudi d’Impacte Ambiental aprovat definitivament, per corregir l’im-
pacte visual i sonor sobre Gallecs.

Esmena 20
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 23

23. Que l’eventual condicionament de la C-155 s’adapti a les característiques 
que es derivin i a la funcionalitat resultant de l’estudi del Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès, actualment en redacció. En tot cas, les condicions d’integració mediam-
biental del tram concret de via que en resulti seran les que es determinin dins de la 
preceptiva Declaració d’Impacte Ambiental, en el conjunt del procés d’informació 
pública previst a la normativa vigent, per evitar la fragmentació de l’espai.
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Esmena 21
GP de Junts pel Sí
De modificació i supressió del punt 24

24. Estudiar i analitzar, en el marc del Pla de Mobilitat Específic del Vallès, la 
viabilitat i el traçat més avantatjós, tant en termes ecològics com econòmics i amb 
més retorns socials de la inversió en la nova línia de tren-tramvia Sabadell - Gra-
nollers, que preveu el seu pas per l’espai natural, per tal d’esdevenir una alternativa 
ecològica i socialment sostenible al Quart Cinturó.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 47995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre el Bosc d’en Vilaró, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La urbanització Bosc d’en Vilaró es troba situada en plena Serralada de Marina, 

entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Badalona, tot i que majoritària-
ment es troba en el terme de Montcada i Reixac, ubicada en un indret qualificat com 
a sol no urbanitzable, parc forestal.

Es tracta d’una urbanització amb 206 habitatges i més de 40 hectàrees, que com 
moltes altres, té el seu origen als anys 60 i construïda de forma irregular, sense ser-
veis, i que creix en el marc de la permissibilitat administrativa. Tot i així amb els 
anys s’ha anat dotant de subministraments com ara electricitat, aigua, recollida d’es-
combraries, serveis postals mitjançant casetes i fins i tot transport públic, un local 
social i un parc infantil, aquests dos darrers en espais de titularitat pública.

A ningú se li escapa que cap d’aquests serveis hagués estat possible sense la par-
ticipació dels respectius ajuntaments, que alhora, són els que tenen encomanada la 
protecció de la legalitat urbanística.

Ara es pretén reconduir la situació mitjançant la expropiació del sol, i una cessió 
limitada del dret de superfície als residents per un termini màxim d’entre 35 i 40 
anys. Aquestes decisions generen forces incerteses així com perjudicis socials, eco-
nòmics i patrimonials als propietaris afectats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per la situació genera-

da en la urbanització del Bosc d’en Vilaró, en la que les administracions que al llarg 
dels anys han estat permissives i tolerants amb el creixement de la urbanització, que 
ara hi pretenen posar remei generant, amb les seves darreres decisions, perjudicis 
socials, econòmics i patrimonials als propietaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Sol·licitar a les administracions municipals, responsables de l’ordenació i de la 

protecció de la legalitat urbanístiques del Bosc d’en Vilaró, a plantejar una solució al 
greuge generat per les darreres decisions, de comú acord amb els propietaris afectats 
de forma que es minimitzin els perjudicis sobre aquests darrers.

b) Establir els mecanismes de col·laboració i intermediació necessaris per tal 
d’arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, GP PPC
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de 
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 47999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari 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 Propos-
ta de resolució sobre una auditoria i un pla de viabilitat de l’Aeroport de Lleida-Al-
guaire, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’aeroport de Lleida-Alguaire va ser ideat, impulsat i desenvolupat pel govern 

tripartit de la Generalitat de Catalunya (2003-2010), i inaugurat el gener de 2010.
Es tracta d’una infraestructura que va néixer sense un pla comercial, i que mal-

grat haver rebut nombroses subvencions públiques, no ha complert mai els seus ob-
jectius de rendibilitat social i econòmica.

Aquest hivern, per exemple, s’han hagut de desviar un mínim de nou vols proce-
dents del Regne Unit que no han pogut aterrar a l’aeroport de Lleia-Alguaire per la 
presència de boira densa, un fet meteorològic habitual en el clima d’aquest territori.

Els darrers temps, a més, hem sigut coneixedors d’algunes suposades irregula-
ritats en relació a les contractacions i pagaments sense justificació a empreses que 
hi presten serveis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Elaborar en el termini de 3 mesos una auditoria pública de l’Aeroport de Lleida- 

Alguaire 
2. Elaborar en el termini de 3 mesos un pla de viabilitat de l’Aeroport de Lleida- 

Alguaire.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52185 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 01.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52185)

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

1. Elaborar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de l’Aeroport de Lleida- 
Alguaire.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Facilitar al Parlament els Plans de Viabilitat i les Auditories de gestió que 
s’elaboren i que es comparteixen en el marc de la Taula Estratègica de l’Aeroport 
de Lleida.



CT 18
29 de març de 2017

15 Dossier

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 48839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’aeroport de Lleida-Alguaire, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’aeroport Lleida-Alguaire es va inaugurar el 2010 amb grans expectatives sobre 

el volum de viatgers, transports de mercaderies i activitat industrial que, sis anys 
després s’ha evidenciat que era inassumible. El projecte va comptar amb una inver-
sió de 90 milions d’euros i la seva construcció va ser a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya, essent el primer aeroport que construí un govern autonòmic a l’Estat i el 
primer públic no gestionat per AENA sinó per un ens mixt públic-privat. L’objec-
tiu fou crear un aeroport regional a la zona de Ponent per donar servei tant de pas-
satgers com logístic a la demarcació amb un pla director que preveia un trànsit de 
395 mil passatgers i 3.500 tones de mercaderies anuals. Les obres s’iniciaren l’estiu 
del 2007 i s’inaugurà oficialment el 17 de gener de 2010. El 5 de febrer de 2010 es 
va enlairar el primer vol comercial, de la companyia Vueling, amb destinació a 
París-Orly.

El nombre de passatgers, sis anys més tard, es troba al voltant de 33 mil anuals, 
una xifra que no suposa ni el 10% dels previstos en el pla director.

Actualment, les firmes instal·lades a l’aeroport d’Alguaire són RS Aviation que 
presta serveis de teledetecció; Singular Aircraft, dedicada al disseny i desenvolupa-
ment de drons; i Aeronpark, com a àrea d’estacionament de llarga durada per avions 
en el recinte aeroportuari. Malauradament, ni Singular Aircraft pot fer vols de prova 
perquè hi ha una normativa que veta les aeronaus no tripulades en aeroports de tota 
Europa; i la plataforma d’Aeronpark està per estrenar dos anys després de la seva 
inauguració. D’una altra banda, part del projecte que planteja reciclar peces d’avions 
en desús no s’ha implantat encara que l’empresa segueix activa.

A aquestes circumstàncies s’hi han de sumar les cancel·lacions de vols provoca-
des per la boira en l’època de major afluència de viatgers per a l’aeroport. Així, el 
passat 21 de desembre, la boira va fer desviar els dos primers vols d’aquesta tempo-
rada d’esquí amb passatges britànics amb aterratge previst a primeres hores del matí 
des de Manchester i Londres i, finalment, un tercer a primera hora de la tarda també 
procedent de Londres, es van desviar a l’aeroport de Reus. La setmana següent, el 
28 de desembre, van repetir-se els mateixos episodis.

Segons la Conselleria de Territori, cada companyia té els seus criteris per decidir 
quan suspenen o desvien vols per causes meteorològiques. Malgrat això, donada la 
ubicació de l’aeroport i l’alta freqüència de boira durant l’hivern, esdevé necessari 
incorporar sistemes més avançats per aterrar en condicions de baixa visibilitat.

Actualment, l’aeroport Lleida-Alguaire disposa d’un sistema d’aterratge instru-
mental (ILS) de categoria I per tal de facilitar les operacions en condicions d’escassa 
visibilitat. Malgrat això, la densa boira que freqüentment afecta la zona durant els 
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mesos d’hivern fan que aquest sistema sigui ineficaç i provoqui la cancel·lació o el 
desviament de vols cap als aeroports de Reus i el Prat.

L’elevat cost d’un nou sistema d’assistència a l’aterratge en relació al nivell de 
trànsit aeri actualment existent està dificultant la seva implantació. No obstant això, 
la revisió dels costos per a un sistema avançat d’aterratge instrumental podria pos-
sibilitar la seva realització tal com ha succeït recentment a l’aeroport de Saragossa.

Malgrat la reducció dels dies de boira a la Plana de Lleida, la persistència d’a-
quest fenomen meteorològic –especialment durant els dies de major activitat de l’ae-
roport– podria condicionar la continuïtat de les companyies que actualment operen 
a la zona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar els costos d’un sistema avançat d’aterratge instrumental (ILS de nivell 

II/III) procedint a la seva implantació a l’aeroport Lleida-Alguaire amb l’objectiu de 
garantir la seguretat en l’aterratge en condicions d’escassa visibilitat.

2. Impulsar de forma decidida, juntament amb la Taula Estratègica de l’aeroport 
Lleida-Alguaire, un nou pla de negoci que fixi definitivament l’estratègia que ha de 
seguir la infraestructura per garantir la seva viabilitat i noves oportunitats de negoci.

3. Continuar duent a terme, en l’àmbit de les seves competències, els treballs ne-
cessaris per incrementar el nombre de companyies aèries que operen a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire amb l’objectiu d’incrementar el nombre de connexions.

4. Incorporar, juntament amb el Govern de l’Estat, al Pla Europeu d’Infraestruc-
tures per a la implantació del Corredor Mediterrani, les connexions de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire a la xarxa ferroviària de passatgers i mercaderies per a la millora 
de la seva competitivitat com a infraestructura pública.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53649 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53649)

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

1. Estudiar i avaluar els costos d’un sistema avançat d’aterratge instrumental 
(ILS de nivell II/III) tenint en compte la seva operativitat real i el seu cost econòmic 
amb l’objectiu de garantir la seguretat en l’aterratge en condicions d’escassa visibi-
litat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Incorporar al Pla Europeu d’Infraestructures per a la implantació del Corre-
dor Mediterrani, les connexions de l’aeroport de Lleida - Alguaire a la xarxa ferro-
viària de passatgers i mercaderies per a la millora de la seva competitivitat com a 
infraestructura pública, subjectes a l’acreditació del retorn socioeconòmic i també 
al seu efecte sobre el transport ferroviari de mercaderies.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17
250-00806/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lamentari 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 millorament 
de la C-17, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La C 17 és una carretera de gran importància viària que uneix diverses comar-

ques, des del Barcelonès fins a la Cerdanya, passant pels Vallès Occidental i Orien-
tal, Osona i el Ripollès, per la qual cosa és un eix bàsic en la xarxa de carreteres de 
Catalunya.

Per aquest motiu i per les deficiències en el servei ferroviari de la línia R3, que 
redueix el seu servei en determinades hores provoca que l’afluència de vehicles dià-
riament sigui molt alta i amb freqüents embussos. Fet que s’agreujarà amb l’obertura 
de nous centres logístics com el projectat a Lliçà d’Amunt, la qual cosa pot provocar 
un col·lapse viari en amplies franges horàries.

Amb aquesta afluència és cabdal considerar la qualitat pròpia de la via, i ara ma-
teix la C-17 és una via deficient, amb voravies escasses que impedeixen de manera 
segura l’estacionament de vehicles, en cas d’avaria o altres situacions excepcionals. 
Altres trams, com el comprès entre els municipis de Tagamanent i Aiguafreda, amb 
corbes difícils, paviment deficient i mal peraltat, amb negligent manteniment de la 
pintura i senyalització vial la converteixen en una via molt perillosa.

Tan és així que el passat mes de setembre degut a la falta de seguretat de les pa-
rets adjacents a la via per mitja de malles protectores i adequada senyalització es 
van produir despreniments de pedres al vial i això va causar un greu accident mortal 
d’una jove conductora d’Aiguafreda.

Atès que la C-17 requereix d’una intervenció de reforma integral que garanteixi 
seguretat viària, 

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

Proposta de resolució
1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat que programi dins de la Pla-

nificació del manteniment de carreteres com una obra prioritària les mesures de pro-
tecció i seguretat davant dels despreniments en els trams més perillosos, adequant el 
paviment, revisant i col·locant la senyalització viària necessària.

2. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat la reforma integral de la via, 
a mig termini, eliminant els elements més perillosos i augmentant les mesures de 
seguretat, especialment als trams més col·lapsats.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 



CT 18
29 de març de 2017

Dossier 18

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 
de rodalia
250-00808/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 49012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lamentari 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 racionalitza-
ció als horaris de les línies R3, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general i, sovint, 

imprescindible per a la vida quotidiana de les persones de les nostres comarques.
És fonamental que els horaris es compleixin per generar confiança en el tren. La 

informació actualitzada i sobretot tota aquella que suposi canvis en el sistema re-
gular de funcionament com obres, limitacions de velocitat temporals, etc. Ajuden a 
mantenir la fidelitat dels i les usuàries i fomenten i mantenen l’ús de la xarxa viària. 
En canvi mantenir no donar informació, fins i tot quan hi ha imprevistos, genera in-
seguretat, incertesa i incredulitat que redunda en la pèrdua d’usuàries i la no consi-
deració d’aquest sistema de transport útil per a la seva vida diària.

Amb totes aquestes vindicacions, la ciutadania s’organitza com en col·lectius 
«Perquè no ens fotin el tren» amb l’objectiu de treballar constructivament per acon-
seguir un transport públic digne i de qualitat i les seves activitats se centren a tre-
ballar perquè la línia ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis 
dignes i accessibles per a tothom i a uns preus raonables. Per això el col·lectiu va 
presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat el dia 29 de febrer de 2016, un 
document «Racionalització dels horaris» del qual transcrivim algunes de les mesu-
res que es proposaven: 

– Conciliació dels horaris en funció dels moviments de la població. Horaris que 
s’ajustin a les entrades i sortides al treball, als d’oci el cap de setmana, i als llocs de 
màxima afluència on s’hi dirigeixen (Barcelona, Vic, Granollers, Ripoll).

– Rapidesa real. Reflexionar sobre el sentit dels tren «bala/ràpid» que estalvien 
només 5 minuts respecte dels trens semidirectes.

– Augment de freqüència i eficiència en la cadència. Calen més trens d’arribada 
i sortida de Ripoll i regularitzar cadències, evitant espais llarguíssims sense trens i 
sortides gairebé simultànies.

– Importància de nuclis urbans sense sistema regular de transport. Com ara Cen-
telles, capital d’Osona Sud.

– Adequació de la línia: què hi hagi més llocs al llarg de la línia en què els trens 
es puguin creuar.

– Coordinació amb altres sistemes de transport. Per garantir facilitat de llargs 
trajectes com ara la coordinació amb trens francesos que surten de La Tour de Que-
rol i també amb la resta de transport públic.

– Ampliació de vagons i vehicles: en funció de l’afluència d’usuàries i horaris.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 

següent: 
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Proposta de resolució
1. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat a manifestar el compromís 

de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a la línia R3.
2. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè, d’acord amb els 

compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu «Perquè no ens fotin el 
tren», presenti abans d’acabar l’any una proposta de racionalització dels horaris de 
la línia R3 perquè pugui ser debatuda i consensuada, i que contempli les següents 
demandes: 

a) Revisar els horaris per aconseguir la conciliació amb els moviments naturals 
de la població, augmentar la rapidesa, racionalitzar la freqüència, i treballar en la 
millora de la coordinació amb altres sistemes de transport urbans i interurbans per 
crear una vertadera xarxa de transport públic.

b) Coordinar les actuacions amb Adif, en tant aquesta sigui la titular de les vies, 
per adequar la línia per tal de que hi hagi més llocs on els trens puguin creuar-se.

c) Coordinar-se amb Adif i Renfe, en tant aquests siguin titulars de les infraes-
tructures, per a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada 
tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels pas-
satgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més de 3 
zones, fent que es destinin vehicles de seients «tous» a aquests trajectes.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53650 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53650)

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

1. Seguir treballant per aconseguir millores per a la línia R3 i fer el seguiment de 
les actuacions compromeses.

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

2. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè presenti abans d’aca-
bar l’any una proposta de racionalització dels serveis de Rodalies de Catalunya per 
tal de ser consensuada amb els municipis i agents socials afectats que inclogui uns 
nous horaris de la línia que contempli aconseguir la conciliació amb els moviments 
naturals de la població, augmentar la rapidesa, racionalitzar la freqüència, i tre-
ballar en la millora de la coordinació amb altres sistemes de transport urbà i inter-
urbans per crear una vertadera xarxa de transport públic.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició d’un nou punt 3

3. Instar a ADIF la realització urgent de les obres d’infraestructura necessàries 
per a millorar la circulació de trens a la R 3 i poder oferir una major oferta de ser-
vei als ciutadans.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt 4

4. Instar a RENFE una gestió adequada del material mòbil per a què s’ajustin 
la quantitat de vehicles o vagons de cada tren en funció del nombre d’usuaris i que 
es tingui en compte la comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als 
trajectes amb més llarg recorregut.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les millores en la informació  
i l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
250-00811/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 49453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Ma-

rina Bravo Sobrino, 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 para las mejoras en información y accesibilidad de esta-
ciones de la red ferroviaria de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La accesibilidad universal es un derecho fundamental de todos los españoles. 

Por ello, es necesario que nuestras infraestructuras se adecuen a todos los ciudada-
nos, requieran o no actuaciones especiales. En el ámbito del transporte, las personas 
con movilidad reducida requieren una especial atención.

La accesibilidad, es clave para asegurar y facilitar la vida digna de todos los 
ciudadanos, sin caer en ningún tipo de discriminación, en el ámbito de su vida co-
tidiana. Desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad de la ONU, que España ratificó el 3 de mayo de 2008, se define el 
concepto de discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno 
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y 
la tecnología de la información y la comunicación, y otros servicios e instalaciones 
abiertos al público de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de De-
pendencia (EDAD) del año 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en España contamos con 3,8 millones de personas con discapacidad que su-
ponen un 8,5 % de la población. En Cataluña, según datos del Idescat referentes a 
2015, hay 514.885 personas con discapacidad.

Estos datos ponen de manifiesto una realidad bastante dura, cuando catalogan 
la movilidad como el principal problema de discapacidad, afecta al 6 % de la po-
blación. La restricción para desplazarse fuera del entorno del hogar, afecta a dos de 
cada tres personas que sufren este tipo de problema.

En material legislativa estatal se elaboró la Ley 13/1982 sobre Integración So-
cial de las Personas con Discapacidad, amparándose en la Constitución Española. 
A raíz de este texto, surgieron diferentes leyes como la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad, o incluso la Ley 49/2007 que establecía un 
régimen de infracciones y sanciones. Han sido varios textos los que, en diferentes 
casos, han establecido normes y directrices en materia de discapacidad. Tanto es así 
que en el año 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su ya menciona-
da Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
puso de manifiesto la necesidad de universalizar los derechos de los mismos.

Con la voluntad de universalizar los derechos en materia de discapacidad, en 
diciembre de 2013, España refundió la Ley General de derechos de personas con 
discapacidad, inclusión social, la cual cita que «nace con la voluntad de garanti-
zar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real 
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y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas a través, de la promoción 
de la autonomía personal y de la accesibilidad universal ». Como principios se rige 
por el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, así como la vida 
independiente y la no discriminación.

Por otro lado, la Ley 13/2014 de 30 de octubre de accesibilidad catalana tiene 
como uno de sus objetivos fundamentales mejorar las condiciones de accesibilidad 
necesarias para que los espacios públicos, los edificios, los medios de transporte, los 
productos, los servicios y los procesos de comunicación garanticen la autonomía la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad 
o con otras dificultades de interacción con el entorno.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciutadans, consideramos necesaria coordina-
ción dentro del ámbito competencial autonómico y estatal para que se ofrezcan las 
máximas garantías posibles en relación con la accesibilidad de la red ferroviaria es-
pañola además de mejorar la información a los usuarios.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Determinar mediante Reglamento la forma de atender las necesidades de las 

personas que por motivos de edad, salud o limitaciones de movilidad o por otros 
motivos requieren de una atención especial y los medios que el personal de las em-
presas ferroviarias debe poner al alcance para facilitar el acceso a los servicios fe-
rroviarios, de acuerdo con lo que determina el artículo 49 de la ley 4/2006, de 31 de 
marzo ferroviaria.

2. Promover la instalación y adaptación de máquinas automáticas accesibles para 
personas con discapacidad visual, especialmente en las estaciones sin personal y 
con dimensión más reducida.

3. Establecer horarios fijos para los trenes adaptados e informar claramente de 
su paso por las estaciones accesibles para facilitar la planificación de los viajes de 
las personas con movilidad reducida e incrementar los desplazamientos autónomos.

4. En relación a la compra de nuevos trenes a la que se hace referencia en el pun-
to 3 b) de la moción 67/XI del Parlament de Cataluña garantizar que todo el nuevo 
material móvil es plenamente accesible, y tener en cuenta criterios de mejora de 
la accesibilidad de las diferentes líneas a la hora de planificar la sustitución de los 
trenes.

5. Dar cumplimiento a la Moción 28/XI del Parlament de Catalunya, sobre polí-
ticas sociales, presentando el reglamento de despliegue de la Llei 13/2014, del 30 de 
octubre, d’accessibilitat, antes del 31 de enero del año en curso, dado el incumpli-
miento del plazo de presentación que establece la propia ley.

6. Dar cumplimiento al punto 5 c) de la Moción 67/XI del Parlament de Catalu-
ña, sobre infraestructuras ferroviarias, presentando en el plazo de seis meses un ca-
lendario de las actuaciones necesarias para hacer accesibles todas las estaciones de 
la infraestructura del Sistema Ferroviario de Cataluña (como las estaciones de me-
tro de Urquinaona y Plaça de Sants, entre otras). La priorización de las actuaciones 
deberá tener en cuenta criterios de mayor beneficio para el conjunto de los usuarios 
y no de simplicidad de la actuación.

7. Solicitar al Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe la calendarización prevista 
de las obras para mejorar la accesibilidad de las estaciones de la red ferroviaria de 
Cataluña.

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Marina Bravo 

Sobrino, diputadas, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53554 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53554)

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

1. Donar prioritat a les mesures que possibiliten l’accés als serveis de transport 
ferroviari de les persones que per motius d’edat, salut o limitacions de la mobilitat 
requereixen d’una atenció especial.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 4

4. En relació amb la compra de nous trens a la que es fa referència en el punt 3b) 
de la moció 67/XI del Parlament de Catalunya, exigir al Govern de l’Estat garantir 
que tot el nou material mòbil és plenament accessible, i tenir en compte criteris de 
millora de l’accessibilitat de les diferents línies a l’hora de planificar la substitució 
dels trens.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 6

6. Presentar en el termini de 6 mesos un informe que reculli les actuacions ne-
cessàries per fer accessibles totes les estacions competència de la Generalitat de 
Catalunya.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns 
immobles a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge
250-00827/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 49686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el cobro del Im- 
puesto de Bienes Inmue-bles a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña es la Comunidad Autónoma en la que se han construido más kilómetros 

de autopistas de peaje. Además, en la práctica totalidad de los casos, los gobiernos de 
turno han concedido renovaciones opacas muy provechosas para las empresas que 
han dado lugar a que casi 50 años después de la construcción de las primeras auto-
pistas de peaje aún deba pagarse por su uso a las mismas empresas.

En particular, mediante el Real Decreto 2346 se aprobó en 1998 el Convenio en-
tre la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña y Autopistas, 
Concesionaria Española, Sociedad Anónima (ACESA), por el que se modificaban 
determinados términos de las concesiones que ostentaba. Dicho convenio, muy ven-
tajoso para la empresa, ampliaba el plazo de las concesiones de las que era titular 
hasta el 31 de agosto de 2021. Pero, además, incluía en su cláusula V la prórroga de 
ciertos beneficios tributarios, entre los que se encontraba ‘la reducción de hasta el 
95% de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre 
el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje’. Este beneficio, 
que recae sobre el actual Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se mantendría, según 
el citado convenio, hasta el 31 de agosto de 2016. En la actualidad, por tanto, los 
ayuntamientos afectados ya podrían exigir el cobro del 100% del tributo, incremen-
tando su recaudación y el presupuesto disponible para la prestación de servicios a 
la ciudadanía.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a asesorar legal y 

técnicamente a los ayuntamientos catalanes por cuyos términos municipales discu-
rre el trazado de las autopistas de peaje AP2, AP7, C32 y C33 en los trámites nece-
sarios para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 53555 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53555)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a assessorar legal i 
tècnicament els ajuntaments catalans que ho demanin pels termes municipals dels 
quals discorre el traçat de les autopistes de AP2, AP7, C32 i C33 en els tràmits ne-
cessaris pel cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
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