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1. Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés. 
Tram. 250-00842/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 333, 36).

2. Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar, 
i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols i sobre l’avara-
ment a Tossa de Mar. Tram. 250-00847/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 333, 41).

3. Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de Montbui. 
Tram. 250-00851/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 45; esmenes: 
BOPC 371, 8).

4. Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronça-
na. Tram. 250-00852/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 333, 46; esmenes: 
BOPC 371, 9).

5. Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la 
Generalitat. Tram. 250-00853/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 333, 46).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
viàries a Artés
250-00842/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 50273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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

gado i Herreros, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la millora de les comunicacions viàries a Artés (Moianès), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que el poble de Calders (Moianès) és un punt de comunicacions per carre-

tera important per la seva comarca i la seva relació i comunicació amb la comarca 
i pobles del Bages.

Atès que la carretera B431 tram Calders fins Artés és una via de comunicació 
que permet la bona connectivitat entre els territoris.

Atès que l’any 2005 es va acabar l’obra de la BV430 en el tram d’Artés, que ha 
significat la millora important del trànsit i de l’accés als polígons industrials d’Artés.

Atès que el perllongament de la variant d’Artés, des de la carretera BV4512 punt 
quilomètric 0,9 fins la carretera B431 punt quilomètric 41 es troba a l’Ordre d’Estudi 
060909 de la Direcció General de Carreteres de data 4 Octubre de 2006.

Atès que aquesta obra de millora de la carretera serviria perquè la totalitat de 
vehicles pesats i no, poguessin accedir a les dos comarques amb condicions de se-
guretat, i que en el territori existeix una clara demanda perquè s’analitzin novament 
les condicions mediambientals i econòmiques del què significaria realitzar aquesta 
obra.

Atès que la carretera en qüestió és el principal i més ràpid accés de del Moianès 
a la C-25 principalment en sentit Lleida.

Atès que el traçat actual molt antic no respon a les necessitats del tràfic rodat es-
pecialment d’ençà de la posta en servei de la autovia transversal de Catalunya C-25.

Atès la necessitat d’unes bones comunicacions per carretera entre el Moianès, el 
Bages i la resta del país connectant amb la C-25 i que els Estudis realitzats pel De-
partament de Territori poden ser revisats i actualitzats.

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

Proposta de resolució
– Que per part del Departament de Territori es procedeixi a revisar i actualitzar 

l’estudi de la reforma de la carretera B431 des de la carretera BV4512 punt quilomè-
tric 0,9 fins la carretera B431 punt quilomètric 38,6 (enllaç amb N141c).

– Que per part del Departament de Territori es calendaritzin les actuacions a re-
alitzar-hi, quan hi hagi disponibilitat pressupostària.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; David Bonvehí i Torras, Adriana Delgado i 

Herreros, diputats, GP JS
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant 
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 50513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Natàlia Figueras i Pagès, diputada, Jordi Oro-

bitg i Solé, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la protecció de la zona de Es Codolar al terme municipal de Tossa de 
Mar, i els àmbits de Pola i Giverola, i Salions del municipi de Sant Feliu de Guixols, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tossa de Mar a la comarca de La Selva, és un municipi del litoral de la Costa 

Brava caracteritzat per un territori muntanyós, amb penya-segats i petites cales ar-
ran de mar. Dues terceres parts del seu terme municipal es troben dins de l’àmbit 
del PEIN del massís de les Cadiretes

Tossa no té pròpiament port tot i que la badia ofereix un ancoratge protegit dels 
vents. L’any 2002 es va plantejar el projecte de construcció d’un port a la zona d’es 
Codolar, al sud del nucli antic, d’acord amb les recomanacions del Pla estratègic del 
municipi, però aquesta idea va decaure amb les eleccions municipals de maig de 
2003, quan va haver-hi canvi d’equip de govern municipal, i també fruit de l’oposi-
ció d’algunes entitats ecologistes.

L’any 2005 el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) inclou tot el 
sector proper a es Codolar en l’àmbit C1 (sòl no urbanitzable costaner de màxima 
protecció) en l’àmbit UTR-C 084 Punta d’en Querus. Per a aquests sòls el PDUSC 
admet només els usos vinculats directament i substancialment a la naturalesa rústica 
dels terrenys, a més de les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural. Pel que fa activitats s’admeten només aquelles que es-
tiguin relacionades amb l’article 47.4 lletres a i b de la Llei d’urbanisme que s’hagin 
d’emplaçar necessàriament a la zona costanera, entre les quals les col·lectives de ca-
ràcter esportiu.

El Pla de Ports de Catalunya de 2007 va identificar 10 instal·lacions marítimes a 
les platges i cales de Tossa de Mar, entre zones d’avarada i amarratge i de fondeig 
de boies, totes elles competència del Ministeri de Medi Ambient. D’aquestes, només 
en quatre** s’estimava la capacitat d’avarada, totalitzant entre elles 579 embarcaci-
ons, sent la principal la de la platja Gran, amb una capacitat estimada de 240. Això 
no obstant, el Pla descartava la construcció d’un port a Tossa a curt termini, ja que 
només possibilitava la creació d’una única infraestructura portuària a tot Catalunya 
fins l’any 2015.

El Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTPCG), aprovat de mane-
ra definitiva el 14 de setembre de 2010, va preveure que aquest sector quedava inclòs 
en el sistema d’espais oberts de protecció especial.

A mitjans de març de 2012 es va fer pública la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament i les societats Star Assets i Feanda 2, propietàries d’unes finques situa-
des a l’oest de la platja d’es Codolar, amb l’objectiu de construir un port esportiu. El 
port se situaria al sud del nucli de Tossa i a l’oest de la platja d’es Codolar, en unes 
finques propietat de les dues empreses, entre el cap de la Pedra Tallada i la punta 
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d’en Queros. Es tracta d’una àrea que forma part del massís de les Cadiretes, per bé 
que no està inclosa al PEIN.

Les actuacions concretades en el conveni eren la creació d’un port esportiu de 
33.045 m² amb 396 amarratges, magatzems, locals comercials i aparcament per a 
400 vehicles. També preveia construir un hotel de 5 estrelles a l’antic camí de Lloret 
(sector ses Alzines) amb una edificabilitat de 5.000 m² de sostre (st), a desenvolupar 
preferentment en planta baixa, i 10 xalets de luxe de 6.000 m²st màxim. El port in-
corporaria, a més, un hospital marí de 510 m², amb la finalitat d’investigació i trac-
tament de les espècies marines de la zona. Pel que fa a la urbanització, els promotors 
es farien càrrec del condicionament del camí de ronda i del camí ral, de la instal-
lació dels serveis bàsics a les zones d’aprofitament privat i del port esportiu; farien 
també cessió de les zones verdes a l’Ajuntament a més d’assumir el compromís de 
col·laborar amb l’Ajuntament en l’execució de projectes d’interès general. Finalment, 
la construcció del port comportaria l’execució d’un túnel que el connectaria amb el 
nucli de Tossa, ja que la naturalesa abrupta de l’indret impedia qualsevol altra opció

El conveni de 2012 preveia que abans de fer cap modificació del planejament per 
a fer efectiu la tramitació de la construcció del port esportiu que es duria a terme 
una consulta popular entre la població de Tossa per veure si existia suport a la ini-
ciativa. En data 15 de juliol d’enguany, el Ple de l’Ajuntament de Tossa va acordar 
iniciar els tràmits necessaris per convocar una consulta popular sobre la tramitació 
de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per possibilitar 
la construcció d’un port esportiu als sectors d’Es Cars i Vinya d’en Puig.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
– Estudiar quin és l’instrument urbanístic més adient per a protegir els valors 

mediambientals i paisatgístics de la zona de Es Codolar al terme municipal de Tos-
sa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola, i Salions del municipi de Sant Feliu de 
Guixols, i si s’escau incorporar tots aquests àmbits al PEIN del Massís de Cadiretes.

– Que el Pla de Ports de Catalunya estudiï la situació de l’avarament al municipi 
de Tossa, i mantingui la tipologia actual de fondeig

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Natàlia Figueras i Pagès, Jordi Orobitg i Solé, 

diputats, GP JS
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 50693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la C-1413 a l’alçada 
de Caldes de Montbui, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El nucli urbà del municipi de Caldes de Montbui suporta diàriament un elevat 

trànsit de vehicles a causa de la manca d’un enllaç directe de la carretera que pro-
vé de Sentmenat (C-1413) amb la que prové de Barcelona (C-59). En molts casos es 
tracta de vehicles pesants que travessen per la principal via del municipi, i que els 
darrers anys ha suposat cada vegada més un problema de seguretat per a tots aquells 
vianants que la creuen diàriament.

La construcció d’una variant que connectés la C-1413 amb la C-59 a l’alçada de 
Caldes de Montbui, permetria que la circulació de vehicles que tinguin com a des-
tinació Granollers, Barcelona i Sant Feliu de Codines no hagin de travessar el nucli 
urbà de Caldes de Montbui, tal com passa actualment, la qual cosa permetria que 
aquests vehicles poguessin accedir a les carreteres esmentades de forma directa.

La construcció d’aquesta carretera, a més, permetria que els vehicles pesants que 
tinguin com a destinació el polígon industrial La Borda tampoc haguessin de traves-
sar el nucli urbà de Caldes de Montbui. El flux de vehicles que utilitza diàriament 
la carretera C-1413 és prou elevat –les mitjanes diàries són d’uns 6.900 vehicles– la 
qual cosa justifica la necessitat d’aquesta variant.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir una variant que uneixi la 

C-1413 amb la C-59 i eviti l’elevat flux de vehicles que actualment han de travessar 
el nucli urbà de Caldes de Montbui.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54942)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la redac-
ció d’un nou estudi de la variant de Sentmenat i Caldes de Montbui corresponent a 
la carretera C-1413a, d’acord amb els criteris territorials.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 50694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la c-1415b a l’alçada 
de Santa Eulàlia de Ronçana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’accés a Santa Eulàlia de Ronçana per la carretera C-1415b (de Terrassa a Ma-

taró) a l’enllaç amb el Camí de Caldes de Montbui (punt quilomètric 3,1) és un dels 
més transitats en aquest municipi del Vallès Oriental –amb unes mitjanes diàries 
d’intensitat de trànsit de més de 9.000 vehicles–. Es tracta d’un encreuament utilit-
zat a diari per molts veïns que es dirigeixen cap a Barcelona, Granollers o Sabadell, 
i que ha estat testimoni d’accidents molt greus.

A banda, aquesta carretera travessa els barris de Can Maspons, Els Lledoners i 
la Font d’Abril sense que tinguin cap tipus de connexió mitjançant un pas de via-
nants, motiu que n’agreuja el risc de patir un atropellament, com ja ha passat alguna 
vegada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Redactar el projecte i posterior construcció d’una rotonda a la carretera 

C-1415b en el seu encreuament amb el camí de Caldes de Montbui, punt quilomè-
tric 3,1, per tal de facilitar l’accés al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

2. Establir les mesures de reducció de la velocitat i altres mesures de protecció 
adients –passos de vianants i millora de la il·luminació existent– que permeti l’ac-
cés dels vianants en condicions de seguretat que travessen la C-1415b en el seu en-
creuament amb el camí de Caldes de Montbui, punt quilomètric 3,1, per accedir als 
comerços existents o que es dirigeixen a peu cap al centre del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54941 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54941)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar la se-
guretat viària de la carretera C-1415b en el seu encreuament amb el camí de Caldes 
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de Montbui, punt quilomètric 3,1 i a impulsar les actuacions de millora d’aquest en-
creuament i les que s’escaiguin fruit d’aquesta anàlisi.

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

2. Establir les mesures de reducció de la velocitat i altres mesures de protecció 
adients –passos de vianants i millora de la il·luminació existent– que permeti l’ac-
cés dels vianants en condicions de seguretat que travessen la C-1415b en el seu en-
creuament amb el camí de Caldes de Montbui, punt quilomètric 3,1, per accedir als 
comerços existents o que es dirigeixen a peu cap al centre del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana.



CT 19
19 d’abril de 2017

Dossier 8

Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 50695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.02.2017

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

Horcas, diputat 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 les aglomeracions als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al 
seu pas per Sabadell, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Recentment s’han posat en marxa les dues noves estacions de als Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sabadell, tot i fer-ho amb diverses mancances 
estructurals (manca d’escales mecàniques de baixada, ascensors...). En els propers 
mesos s’espera la posada en funcionament de les noves estacions de la línia S2 al seu 
pas per Sabadell, estenent la connexió fins el nord de Sabadell.

En els darrers mesos, els usuaris de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat han mostrat el seu descontentament per les aglomeracions que es produeixen 
en els combois en les hores puntes, sobretot des de la posada en marxa de noves es-
tacions de la comarca.

Tenint en compte que ja hi ha aglomeracions amb el nombre actual d’estacions, 
i que en breu se’n posaran en marxa de noves, és de preveure un creixement impor-
tant dels usuaris de la línia.

Desenes de milers de ciutadans/es tenen els FGC com el seu mitjà de transport, i 
volem que en siguin moltes més. Per tant, cal assegurar un servei adequat al nombre 
d’usuaris que en fan ús, i preveure els possibles increments.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar un estudi sobre les necessitats actuals i futures de la línia S2 dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2. Adoptar les mesures corresponents per tal d’evitar les aglomeracions en hores 

puntes a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC
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