DIARI DE SESSIONS
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · sèrie C · núm. 253

Comissió de Territori
Sessió 12, dimecres 16 de novembre de 2016

Presidència de la I. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

TAU L A D E C O N T I N G U T

Dossier

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite Taxi per a informar sobre la situació del sector del taxi
357-00109/11

4

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les
gestions fetes per a solucionar la situació de caos a l’aeroport de Barcelona - el Prat els
darrers dies (retirada)
354-00078/11

17

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme per a evitar i alleugerir les conseqüències
dels problemes causats per Vueling a l’aeroport de Barcelona - el Prat, i del direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial perquè informi sobre els problemes derivats
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (retirades)
354-00076/11 i 356-00356/11

17

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

18

Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
250-00512/11

21

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11

23

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la plana
del delta del Llobregat
250-00510/11

26

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues
250-00507/11

30

Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament del conjunt del
canal Segarra-Garrigues
250-00511/11

33

Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11

37

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives als problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00352/11, 356-00353/11, 356-00354/11 i 356-00355/11

42

DSPC C 253
16 de novembre de 2016

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes perquè informi sobre la situació del transport públic a les Terres de l’Ebre i exposi les seves demandes
356-00364/11

42

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Transport Públic del Camp de Tarragona perquè informi sobre la situació del transport públic i exposi les seves demandes
356-00365/11

42

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització
del paper reciclat en el Parlament
i en els departaments de la
Generalitat, adoptada el 30 d’abril
de 1990.
El Diari de Sessions del Parlament
de Catalunya (DSPC) reprodueix
només les intervencions orals
fetes durant la sessió. La resta de
documentació que acompanya
la intervenció es pot consultar a
l’expedient de la comissió.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7976 (general)
0213-7992 (sèrie C)
DL: B-3.468-1982
www.parlament.cat

Taula de contingut

2

DSPC C 253
16 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CT
La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i catorze minuts. Presideix Meritxell Roigé i Pedrola, acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral
i Fuster, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i
Fornós.
Hi són presents els diputats Germà Bel Queralt, David Bonvehí i Torras, Joan Ramon
Casals i Mata, Magda Casamitjana i Aguilà, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí,
Maria Dolors Rovirola i Coromí, Sergi Sabrià i Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Anna Simó i Castelló, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino,
Francisco Javier Domínguez Serrano i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Eva
Martínez Morales i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres
i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del
Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Assisteixen a aquesta sessió Iban Sesma Regalado, secretari de l’Associació Professional
Elite Taxi, i Alberto Álvarez Vega, portaveu de l’Associació Professional Elite Taxi.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite Taxi davant la
Comissió de Territori per a informar sobre la situació del sector del taxi (tram. 357-00109/11).
Comissió de Territori. Compareixença.
2. Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa i el
millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona (tram. 250-00467/11). Grup
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 146, 55).
3. Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Universitat
Rovira i Virgili (tram. 250-00504/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 171, 14).
4. Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues (tram. 25000507/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 171, 16; esmenes: BOPC 204, 3).
5. Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat (tram. 250-00510/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 171, 20;
esmenes: BOPC 204, 4).
6. Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues (tram. 250-00511/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 178, 16; esmenes: BOPC 215, 3).
7. Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges (tram. 250-00512/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i
votació (text presentat: BOPC 178, 17).
8. Proposta de resolució sobre les infraestructures (tram. 250-00520/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 184, 36; esmenes: BOPC 215, 3).
9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori
i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme per a evitar i alleugerir les conseqüències
dels problemes causats per Vueling a l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 354-00076/11).
Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de
la sol·licitud de sessió informativa.
10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les gestions fetes per a solucionar la situació de caos a l’aeroport de
Barcelona - el Prat els darrers dies (tram. 354-00078/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
11. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Residus davant la
Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria
del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (tram. 356-00352/11). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
12. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant
la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la
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mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (tram. 356-00353/11). Hortènsia Grau Juan,
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
13. Sol·licitud de compareixença del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams
salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (tram. 356-00354/11). Hortènsia Grau
Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
14. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels
runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (tram. 356-00355/11). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
15. Sol·licitud de compareixença del direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams
salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (tram. 356-00356/11). Hortènsia Grau
Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
16. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes davant la Comissió
de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic a les Terres de l’Ebre i exposi
les seves demandes (tram. 356-00364/11). Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari
de Junts pel Sí; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Bravo
Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergi Saladié
Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i
votació de la sol·licitud de compareixença.
17. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Transport Públic
del Camp de Tarragona davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del
transport públic i exposi les seves demandes (tram. 356-00365/11). Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari
Socialista; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia. Si els sembla bé, comencem la sessió d’avui de la Comissió de Territori.
Compareixença d’una representació de l’Associació Professional
Elite Taxi per a informar sobre la situació del sector del taxi
357-00109/11

Saludem, en primer lloc, els compareixents, el senyor Iban Sesma i el senyor Alberto Álvarez, i també la resta d’acompanyants que ens acompanyen avui a la Comissió de
Territori.
I iniciaríem l’ordre del dia d’aquesta comissió amb la compareixença d’una representació de l’Associació Professional Elite Taxi davant de la Comissió de Territori, per
informar sobre la situació del sector del taxi. Té la paraula, per a fer aquesta presentació
i exposició, el senyor Iban Sesma.
Iban Sesma Regalado (secretari de l’Associació Professional Elite Taxi)

Hola, buenas tardes y gracias por recibirnos y contar con nosotros. Ante todo, bueno, queremos explicar un poquito lo que es la situación del taxi y la problemática que
estamos teniendo en estos momentos dentro de nuestro sector. Los problemas, ahora
mismo, más crecientes que tenemos son las diferentes aprobaciones de diferentes normativas, como el ROTT, que se aprobó, como saben, en noviembre del 2015, donde no
sólo se ha perdido la diferenciación que existía entre sectores, sino que en la actualidad
Sessió 12 de la CT
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se han equiparado a lo que es el sector del taxi, un taxi regulado e intervenido por parte
de la Administración.
(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
Nosotros también entendemos que uno de los mayores problemas que tenemos aquí,
en el sector, es la economía colaborativa, es una economía creciente y que ahora mismo,
pues, todo el mundo lo que intenta ahora mismo es acogerse a vacíos legales para intentar aprovechar la situación e intentar introducirse en sectores sin las mismas cargas que
tenemos nosotros. Por ello, hemos preparado un PowerPoint explicando un poquito la
problemática que nos estamos encontrando, pues, con la economía colaborativa, y después explicaremos de qué forma afecta al sector del taxi. Por ello, como pueden ver en
el PowerPoint, lo que tenemos que tener claro es la diferenciación de donde comienza y
donde termina lo que es la economía colaborativa.
La economía colaborativa, como dijo con anterioridad el presidente de la comisión
de economía colaborativa, el señor Pere Aragonès, dijo que la economía colaborativa
comienza... (Pausa.) La economía colaborativa termina y comienza a ser eso, economía
sumergida, en el momento que pasamos de compartir vehículo a hacer un negocio, lo
cual afecta a diferentes sectores que no solo están regulados, sino que acaban de pagar
impuestos. Por eso, nosotros, cuando nosotros hablamos de economía colaborativa, hemos de intentar diferenciar dos sectores que existen ahora mismo en el mercado, que
son el sector de los usuarios que quieren compartir y el sector de las plataformas. Estas
plataformas, lo único que están buscando son vacíos legales para introducirse, acogiéndose a diferentes modelos de trabajo donde tienen un beneficio y, por lo tanto, dejan de
ser economía colaborativa. Porque ninguna empresa busca compartir, todas las empresas buscan unos beneficios. Por ello vamos a diferenciar en dos grupos: los usuarios y
las empresas de intermediación.
Existen dos tipos de usuarios, aquellos que actúan bien, que de verdad creen en el
modelo de la economía colaborativa, que realmente buscan compartir, ya que ahora
mismo, en la situación actual que nos encontramos, con la crisis o, bueno, la globalización, las tecnologías, etcétera, la gente puede compartir aquellas cosas que tienen que
no le dan uso para que otras personas que ahora mismo no tengan capacidad de tenerlas
puedan aprovechar esta situación, compartiendo, pues, lo que son los gastos, etcétera.
Y estas personas creen en las reglas y existe una regulación, creo que existe una comisión en la cual se está intentando buscar soluciones para llegar a esto. Todos podremos
llegar a beneficiarnos de esta situación.
Y luego tenemos aquellas personas que actúan mal. No creen en la economía colaborativa, simplemente buscan vacíos legales para intentar aprovecharse y crear un modelo
de negocio paralelo o, simplemente, lo que buscan es crear economía sumergida, aprovecharse de esta situación, del resto de los usuarios, estos que actúan bien, para ellos
poder aprovecharse y que la gente colabore con ellos, creando, pues, fuga de capitales,
economía sumergida, etcétera.
Aquello de la economía colaborativa, tenemos que entender que realmente puede ser
un bien común para la sociedad; la economía colaborativa tiene diferentes beneficios. Tenemos el beneficio económico: la gente, al compartir, tiene menos gastos. Esta gente se
aprovecharía y se beneficiaría no sólo de poder llegar de una forma más tranquila a final
de mes, sino aprovechar unos bienes que en estos momentos no usa. El compartir un vehículo tendría unos beneficios también ecológicos, sociales, ya que conseguiríamos no
solo ayudar a descongestionar el tráfico, habría más plazas de aparcamiento, menos estrés, por las personas que lo pasan mal a la hora de llegar a final de mes, se disminuiría
el CO2 en el aire, principalmente es el contaminante que causa los problemas del cambio
climático. Estos son unos pequeños beneficios que tendría lo que es la economía colaborativa dentro de los ciudadanos, aquellos que realmente quieren compartir. A estas personas, realmente, no se las podría castigar buscando una tributación, por lo tanto, simplemente están colaborando sin buscar ningún beneficio, que esto es lo importante.
Tendríamos..., nosotros vamos a solicitar ahora mismo, porque estamos incluidos
también en la comisión sobre la regulación de la economía colaborativa, vamos a solicitar la creación de una plataforma que esté controlada por parte de la Administración.
Esta plataforma debería diferenciarse en dos bloques: uno, usuarios, y dos, plataformas
5
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de intermediación. Hemos de tener claro que en esta plataforma tiene que haber una
transparencia para que haya unas garantías y una seguridad para aquellas personas que
realmente quieren hacer esta economía colaborativa, y que la Administración dé estas
garantías a lo que son los sectores a los cuales, normalmente..., el nuestro es uno de los
que más está ahora mismo desprotegido, ya que están existiendo diferentes empresas,
diferentes modelos, las cuales ahora mismo se acogen a la economía colaborativa para,
entre comillas, no tributar en el país que están operando. Tienen normalmente sus matrices fuera y esto lo que está haciendo es una fuga de capitales brutal. Por lo único que
están tributando es por aquellas promociones que están haciendo, que mandan el dinero
desde su mismo país, pero todo el dinero que están sacando de aquí, en ningún momento buscan que revierta dentro de la sociedad, dentro del país donde ellos están operando.
Por ello, esta plataforma solicitamos que se diferencie en dos partes. La primera parte
es la que vamos a explicar ahora, que sería para el tema de los usuarios, aquellos usuarios
que ahora mismo, pues, bueno, están intentando buscar soluciones a la crisis, una de las
soluciones es compartir gastos y esto pues, bueno, beneficiaría a todo el mundo. Por ello,
tendrían que inscribirse no solo el ofertante, sino el demandante. El ofertante es aquel
que pone, por ejemplo, su vehículo. A esta, todos aquellos que entren en esta plataforma o
quieran hacer economía colaborativa, como ofertante o como demandante, deberían solicitar un código. Este código les serviría ya para cualquier momento que quieran hacer
o la oferta o la demanda. Una vez introducido el código, como ofertante, ya les saldría
lo que deberían de rellenar en esta plataforma. Por ejemplo, el inicio del viaje, la finalización, matrícula del vehículo y los kilómetros que van a realizar. Esto sería la parte del
viaje. Las personas las cuales van a ir con él, incluido él mismo, el conductor.
Si existe una empresa intermediadora, que esto ya lo hablaremos después, deberían
tener también un código de esta empresa, donde esta empresa ya explicaría también la
oferta o lo que cobra de esta intermediación. El precio por viaje, lo que le sale haciendo
un cálculo, que como ustedes podrán ver luego en la última página, es un cálculo basado en diferentes parámetros, para poder saber lo que cuesta el kilómetro de un viaje
y no dejar vacíos legales, el precio que cobra esta empresa y el precio final. Este precio
final se debería dividir entre las personas que van en este viaje. Ahora aquí tenemos un
problema: ¿quién paga a la empresa de intermediación? ¿Lo pagan entre todos o lo paga
simplemente el ofertante? Yo creo que lo deberían pagar entre todos, porque es una plataforma que están poniendo en coordinación a todo el grupo.
Luego, aquel que está demandando el viaje, lo mismo: código del viaje; si existe la
empresa intermediadora que les ha puesto en contacto, el código y el precio final que
debe pagar. Con esto lo que conseguiríamos sería, realmente, que no existan vacíos legales, que exista un control de la Administración para evitar que gente se aproveche de
la situación actual para que le paguen su hipoteca, que le paguen sus vacaciones y que
le paguen todo, sin tributar.
Luego tenemos la otra parte, que son las empresas intermediadoras. Bueno, estas empresas en la actualidad se están acogiendo a la falsa economía colaborativa. Ellos se denominan –han creado una plataforma– Sharing Spain, como todo el mundo conoce, y
esta plataforma a mí me da la sensación que es más bien el compartir datos, datos de
usuarios. Ya que, si ustedes se dan cuenta, muchas veces reciben diferentes..., hay gente
que recibe solicitudes, información de diferentes empresas para que utilicen sus medios.
Estas empresas, dentro del transporte os voy a poner tres claros ejemplos: Uber, BlaBlaCar, Cabify. Son tres empresas que están de Sharing Spain, se denominan «economía
colaborativa». Son tres empresas que nos están haciendo una competencia desleal brutal.
No existe un control sobre estas empresas de quién regula los precios; simplemente, ellos
ponen una plataforma para que tanto ofertantes como demandantes se pongan en contacto. Estas plataformas simplemente les ponen en contacto, pero en ningún momento
aseguran quién es la persona que va a llevar el viaje, porque, realmente ¿cuánta gente tiene perfiles falsos con los cuales se aprovecha para hacer lo que les da la gana? Nosotros
hemos encontrado casos de que, por ejemplo, BlaBlaCar «tenemos conductores profesionales». ¿Qué quiero decir, «conductores profesionales»? Gente que se está preparando un
viaje, por ejemplo, Barcelona-Madrid, con un cálculo del tiempo con el que tarda, y con
una hora después tiene contratado o preparado otro viaje para volver. Normalmente están
cobrando cerca de treinta y siete euros, una cosa así, treinta y siete, cuarenta, dependien6
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do. Dependiendo de las plazas del vehículo, automáticamente, una persona que haga estos dos viajes diariamente estamos hablando de que está teniendo un beneficio bruto para
él, que no está tributado en ningún lado, de cerca de doscientos - doscientos cincuenta
euros, dependiendo de las plazas. Esto se tiene que regular y se tiene que controlar de alguna forma. Al sector del taxi esto le está haciendo muchísimo daño.
Luego tenemos a empresas como Uber, Cabify. Trabajan con..., bueno, ahora mismo
están trabajando con vehículos de alquiler con conductor, pero su tributación es muy escasa, ¿vale? Hablamos de que, por ejemplo, Cabify tiene su matriz en Delaware. Ellos
dicen que tienen que dar cuentas a sus inversores, que normalmente son americanos.
Ahora tiene un japonés que ha invertido no sé si son..., bueno, una burrada de dinero.
Luego tenemos a Uber, que tiene también su filial en Holanda, su matriz, y BlaBlaCar
la tiene en Francia. Estas empresas están teniendo unos beneficios brutales –brutales.
En cada país que operan están llevándose un montón de dinero, que no vuelve. Lo único
que están revirtiendo es lo que hablamos: las promociones. Sus matrices mandan ese dinero simplemente para..., no sé para qué, para justificar unos gastos, pero que realmente
no revierte en la sociedad. Se están aprovechando y estamos dejando realmente que estas empresas acaben esclavizando a sus conductores, ya que cada vez sus exigencias son
mayores y ellos no tienen ninguna carga.
Por ello, dentro de esta plataforma, de la que hemos hablado con anterioridad, creo
que sería importante hacer un segundo apartado, no solo de usuarios, sino también de
las empresas. A estas empresas se les tendría que exigir unas garantías cuando estén
operando en nuestro país, y esas garantías son sencillas. Primero deberían tener un local donde puedan tener atención al usuario. Deberían tributar en el país que están operando, porque me parece que es importantísimo que cualquier empresa opere o tribute
donde ellos están gestionando su actividad. Deberían tener un código, como el resto,
como los usuarios, para que la Administración tenga capacidad de gestionar y controlar estas transacciones económicas. Deberían informar cada servicio que ellos intermedien, deberían informar para que no existan vacíos legales y que nadie se aproveche de
la situación y, sobre todo, deberían tributar. Deberían tributar porque tienen sus trabajadores, tienen sus beneficios y todo esto debe revertir dentro de la sociedad porque, al
final, lo único que conseguimos es que se vaya todo fuera del país y acabemos teniendo
unas cargas sociales que no se pueden soportar. Estamos haciendo recortes en sanidad,
recortes en educación, pero todo esto no nos fijamos, ya que existe una fuga de capitales
en nuestro país que es brutal, y lo que no podemos hacer es premiar a estas empresas
para que lo puedan hacer de forma legal.
Ya hemos hablado de la propuesta regulatoria para dar transparencia. La Administración tiene que ser garante de que todo esto se haga de forma transparente para evitar
ahora mismo una competencia desleal, que está existiendo en los diferentes sectores.
Ustedes saben que empresas como Airbnb, Uber, etcétera, todas nacieron en San Francisco, y en San francisco, Uber, en el 2009, existían, cuando él nació, cerca de catorce
mil licencias de taxi. De esas catorce mil, en menos de cuatro años desaparecieron cerca de doce mil, y en estos momentos, el año pasado, quebró la empresa más grande de
taxis en San Francisco. Esta empresa desde el año 2009 al 2014 no tributó un dólar en
San Francisco, con los perjuicios que eso ha creado, no solo al ciudadano, sino a los sectores, porque lo único que han hecho ha sido una competencia desleal brutal. Y esto no
podemos consentirlo aquí. Existen cien mil familias que están viviendo del sector del
taxi, trabajando, tributando, y esto realmente, si se pierde, no sabemos cómo se va a poder compensar. Una de las cosas que solicitamos dentro del sector del taxi es una mayor
protección ante todas estas empresas exteriores, empresas que están intentando entrar,
creando sectores paralelos para poder hacer una competencia desleal, desbancar al sector y acabar poniendo ellos sus propias normas. Estas normas van a acabar afectando a
toda la sociedad.
Nosotros una de las cosas que exponemos es que se ha de hacer un estudio, nosotros
somos simples taxistas, nosotros hemos hecho un estudio, así, más que nada, con las
cargas que tenemos, etcétera, las cargas que puede tener un vehículo. Nosotros, en base
a eso, solicitamos que haya un estudio dentro de la Generalitat que regule el precio a lo
que son estos usuarios que quieren compartir vehículo, no dejar vacíos legales, que no
exista economía sumergida, que no exista fuga de capitales. Este estudio lo único que
7

DSPC C 253
16 de novembre de 2016

conseguiría es diferenciar claramente aquel que quiere hacer economía colaborativa y
aquel que realmente quiere lucrarse con la falsa economía colaborativa.
Existe un ejemplo, que es en Alemania. En Alemania existían oficinas donde se ponían en contacto usuarios que querían compartir viajes. En estas oficinas la gente se
daba de alta, solicitaba, veía donde quería ir, compaginaba con otros usuarios y al final
acababan coordinando diferentes viajes. El Gobierno alemán se dio cuenta de que muchas veces se estaban creando unos capitales opacos o una economía sumergida, ya que
no existía una regulación sobre los precios que se estaban poniendo. El Gobierno alemán intervino y reguló el precio de esta economía. Puso el precio del kilómetro a 0,35
para vehículos no comerciales. En dos meses desapareció el 90 por ciento de estas personas que compartían su vehículo. Estos son ejemplos claros. Son países que, realmente, con perdón, van un pasito más adelante que nosotros.
La presidenta

Hauria d’anar acabant.
Iban Sesma Regalado

Por ello, las conclusiones que hacemos dentro del sector del taxi es que el sector del
taxi todo el mundo lo ha estado atacando. Siempre habla de que tenemos que modernizarnos, tenemos que llegar más a la gente, pero lo que tienen que entender todos ustedes
es que muchas veces no nos dejan.
Nosotros hemos presentado dentro del Ayuntamiento, dentro del IMET, diferentes
proyectos para modernizarnos, para ser un referente no solo a nivel de Cataluña, sino a
nivel mundial. Hemos propuesto crear paradas y tótems inteligentes. Hemos propuesto
esto y tenemos la financiación y tenemos todo. No nos permite el Ayuntamiento hacerlo. Alegan que la publicidad de Barcelona está concedida a una empresa por concurso.
Hemos pedido información en el aeropuerto, unos estands. Hemos presentado un proyecto donde el usuario no solo podría reservar un taxi desde su casa y pagarlo, sino tendría la capacidad de conocer el precio del taxi, pagarlo en unos ordenadores y con un
tique dárselo al taxista, para crear seguridad y transparencia. Estamos nosotros intentando modernizarnos, pero no nos dejan, ese es el problema que tenemos. El problema
del taxi es, simplemente, que no quieren ver como un sector moderno, sino prefieren
que se quede estancado para que no evolucione.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies per la seva intervenció. És ara el torn dels grups parlamentaris. Té
la paraula, en primer lloc, el portaveu, diputat en aquest cas, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, el senyor Sergio Sanz.
Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bueno, en primer lugar, les quería agradecer la exposición que
han hecho sobre la situación de estas plataformas y como afecta todo esto al sector
del taxi. Desde nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con lo que ha señalado, compartimos las preocupaciones. Pensamos que todas estas maneras de escapar de
la economía regulada, todos estos negocios que evitan la tributación generan un daño
enorme a la sociedad porque, bueno, nuestro modelo de bienestar se financia con impuestos, y todo aquello que deja de contribuir al sostenimiento de las carreras públicas,
pues, es algo que va en perjuicio de la gente.
Y luego también decir que comprendemos perfectamente lo lesivo que resulta todo
esto, sobre todo la referencia que ha hecho a lo de San Francisco, que pasaron de catorce mil licencias a dos mil. Si esto se reproduce, se llegase a reproducir aquí, tendríamos
un problema enorme también, porque los taxistas han hecho una inversión enorme con
las licencias, para obtener una licencia, que tienen unos costes muy elevados, y si esto
se evalúa es un perjuicio tremendo también cuando llega la jubilación. La gente que se
jubila, si la licencia que ha comprado con tanto esfuerzo deja de tener un valor, pues, es
una cosa tremenda.
Ha mencionado lo de los impuestos que se evaden. La verdad es que hay un problema en general con todo lo que es internet, porque cuando, por ejemplo, estoy pensando también que cuando una paga a Google por un anuncio, todo esto se está tributando
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desde Irlanda. Es decir, hay un problema en general con el marco, con la tributación de
los elementos de Internet ¿no? Pero, claro, a esto se le añade están ofreciendo un servicio que está regulado por otra vía y escapan de esa regulación. Desde mi punto de vista,
también es cierto que Uber y BlaBlaCar –a lo mejor me equivoco, esto me gustaría que
me lo aclarasen– tienen ya como motivo fundacional cuestiones muy distintas. Uber, si
no me equivoco, se plantea más ya desde el negocio y desde ofrecer un servicio, directamente un servicio de transporte del que se obtiene un beneficio económico, es decir
como un negocio, y BlaBlaCar es más, desde mi punto de vista, como una plataforma
en la que la gente comparte viajes, por ejemplo quien se pone de acuerdo para ir cada
día a trabajar compartiendo costes. No sé si esto tienen alguna estimación de cuál es el
porcentaje de cada plataforma que se está utilizando de forma más o menos fraudulenta, en este sentido.
En cuanto a las exigencias de seguridad, es verdad, cuando hablan de tener registrados los viajes esto ofrece garantías. De hecho, a veces lo hacen las propias familias,
cuando es un familiar el que utiliza el BlaBlaCar, decir: «¿A qué hora tienes previsto
llegar?», gente joven que utiliza esto de manera muy habitual.
Me parece que las ideas que están aportando ustedes son muy positivas, que van a
contribuir a la reflexión y a la regulación de todo esto, que seguramente ha aparecido,
se ha anticipado, estas plataformas, todo lo que tiene que ver con Internet se anticipa a
los marcos regulatorios y hay que regularlo de tal manera que se puedan combinar la
gente que apuesta por una economía, que no sé si llamarlo colaborativa o simplemente
es gente que se pone en contacto para compartir; también hay plataformas de Internet
que se ponen en contacto para compartir aficiones. Es decir, las relaciones sociales han
cambiado también con las redes y con Internet, pero pensamos que se tiene que regular
bien para evitar el fraude, el fraude que al final es lesivo para el sector y lesivo para la
sociedad en general.
Desde Ciudadanos simplemente anunciarles que estamos abiertos y a su disposición
para poder trabajar conjuntamente e intentar llegar a las mejores soluciones, que estamos seguros que van a ir para el mejor funcionamiento de la sociedad, que es lo que
queremos todos, ustedes y nosotros.
Muchas gracias.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. També agrair les explicacions del senyor Sesma en representació de l’Associació Professional Elite, i sobretot del document que ens ha portat. No és la
primera vegada que compareix al Parlament i tinc la intuïció que tampoc serà la darrera.
En tot cas, manifestar-li que compartim diverses preocupacions expressades per vostè.
Vostè ho centrava molt en el sector del taxi; és normal, però aquest és un problema...,
en tot cas, estem davant del que alguns ja comencen a anomenar economia digital, aquí
i arreu, i aquest és un fenomen que el tenim aquí, el tenim present i no el podem obviar i haurem de buscar solucions a aquest nou marc i en aquests nous paradigmes en què
ens trobem. Aquest és un debat obert al Parlament, però no només al Parlament: aquest
és un debat obert a la societat. El fet que vostès estiguin aquí és així o que altres plataformes professionals, altres ciutats d’Espanya o del món estiguin plantejant els mateixos
temes en el sector, en concret, del taxi, ja ens està indicant que estem davant d’un problema no local, sinó que estem davant d’un problema global, i com a tal també faríem bé
d’analitzar-lo.
Jo crec que hi han tres aspectes que els grups parlamentaris hauran de reflexionar
per transformar-ho, quan correspongui, en material legislatiu, i sobretot a qui li toca actuar és als governs, en aquest cas el de Catalunya i, si em permet, també el d’Espanya,
eh?, tots dos. Per què? Perquè ens trobem, és cert, davant de possibles marcs de competència deslleial en el seu sector i en altres sectors. Estem parlant d’un tema de regulació en aquells sectors que estan regulats, com és el sector del taxi –no és l’únic, també
hi ha altres sectors que estan regulats– i, sobretot, estem parlant de la tributació fiscal,
que això afecta les plataformes que vostè ha expressat, però afecta també el conjunt
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de la nova economia en què ens estem movent des del punt de vista de buscar per part
d’aquestes grans companyies que es mouen a Barcelona o que es mouen a Sant Francisco, a Londres, a Berlín, buscar els millors marcs de tributació. Per tant, aquí també hem
de demanar esforços als governs perquè es posin d’acord per veure com aquest tema
l’acabem gestionant d’una manera correcta.
Vostè ha plantejat diversos problemes en anteriors compareixences que havíem fet
en aquest Parlament. El problema concret era Uber, que es va trobar una via de solució,
de sortida, si més no en aquell moment precís. És veritat que han sorgit noves plataformes. Jo crec que estaria bé que el Govern de la Generalitat de Catalunya fes també una
anàlisi d’aquestes diverses plataformes per analitzar si estem parlant d’economia col·laborativa, si estem parlant d’altres aspectes. No posaré el nom de cap plataforma, perquè
n’ha sortit alguna, però jo crec que estaria bé que aquesta anàlisi es fes de manera continuada per part del Govern de Catalunya.
I finalment, bé, en tot cas mostrar-li la disposició del nostre grup parlamentari, el
Grup Parlamentari Socialista, per seguir parlant en aquesta comissió o en la Comissió
d’Empresa i Coneixement, i compartir totes aquelles reflexions que fan referència als
aspectes de l’economia col·laborativa, de l’economia digital en què estem immersos.
I a més a més, vostè ha parlat d’un aspecte concret, que és la modernització del sector
del taxi per tal de competir també amb aquestes noves formes que estan sorgint, no?
Estaria bé demanar a les nostres administracions col·laboració, també –ja que parlem
d’economia col·laborativa–, col·laboració amb el sector no des de posicions burocràtiques, sinó des de posicions per part de tots els sectors, eh?, sectors professionals i de
tota l’Administració per veure com aconseguim que aquest sector en els nostres entorns
sigui percebut per la ciutadania com un servei cada cop més d’excel·lència i que també
s’adequa als nous temps.
En tot cas, mostrar-li la nostra capacitat de col·laborar amb vostès i amb altres associacions del taxi per buscar la millor sortida possible, perquè és veritat que al darrere
del sector del taxi hi han centenars, milers de famílies que també mereixen que aquest
Parlament es pronunciï sobre els seus problemes.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Terrades. Té ara la paraula el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. Agrair la compareixença i les explicacions que ens heu fet
sobre el problema que ens heu plantejat. Estem d’acord que l’economia col·laborativa és alguna cosa més en el moment en què hi ha un negoci i, per tant, també estem
d’acord que en el moment que hi ha un negoci aquest ha d’estar regulat com els negocis
del seu entorn per evitar competències deslleials. El que passa que el que sí que és cert
és que estem parlant d’economia col·laborativa o d’economia digital i no, no, és que la
qüestió està que quan l’economia col·laborativa s’ajunta amb les potencialitats de la digitalització esdevé una cosa més enllà de la simple economia col·laborativa.
I és clar, aquí hi ha una realitat, perquè és evident que el món digital o Internet, per
ser més específics, genera problemes, és evident que genera problemes fins i tot de tipus
social o fins i tot canvia determinats usos de les relacions personals, i també en el món
econòmic, és evident, però el que també és evident és que Internet existeix i que seguirà existint. Ho dic per situar una miqueta la magnitud, una mica, de la qüestió, i que ja
ha transformat usos socials, ja els ha transformat i no hi hem pogut fer res. I no hi hem
pogut fer res, probablement, per allò de poner puertas al campo, diguem-ne, no? I per
tant, aquí ens hem d’ubicar molt bé a veure amb què ens enfrontem i on hem de picar.
Per dir-ho d’alguna manera, vostès venen d’un sector jo diria que hiperregulat, extraordinàriament regulat en molts aspectes, fins i tot gairebé car i difícil d’accedir, per dir-ho
d’alguna manera, no?, és un sector molt tancat, i entren en competència oberta amb un
sector que no té cap tipus de regulació, que està absolutament obert. I per tant, jo crec
que aquí hem de fer dues constatacions.
La primera, la que ha dit: ens serà molt difícil i no podrem posar portes al camp a
la globalització i a l’economia 3.0; per més que vulguem, no podrem perquè ens passarà per damunt i, per tant, és evident que aquest sector, el seu, com d’altres sectors,
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d’alguna manera, canviarà com a conseqüència d’això, perquè passarà per més que
no vulguem i per més que intentem fer coses. I jo crec que aquesta és una constatació, almenys per mi. I segon, una altra constatació que és evident, que tot allò que
tingui a veure, que sigui mínimament negoci, tal com deia abans, ha d’estar igual de
regulat que el negoci paral·lel i, per tant, de la competència, hem de buscar com ferho i, evidentment, legislar, si cal, per equiparar-ho, perquè no hi hagin competències
deslleials. I especialment amb el tema de la fiscalitat, que ho tenim molt difícil, perquè vostès ho ha explicat molt bé, ho tenim molt difícil perquè no hi ha una unitat de
capacitat de recaptació fiscal ni tan sols en els països de la Unió Europea com perquè
alguns elements que ens venen de fora de la Unió Europea siguem capaços de voler-los regular. Per tant, no és fàcil la qüestió.
Per tant, en aquest sentit coincidim que cal aquesta regulació, i aquí ens hi trobarà i
ens hi posarem. Sempre que faci falta ens tindrà a nosaltres per fer-ho. Jo li preguntaria
si considera vostè també que potser caldria modificar alguna qüestió amb relació a l’actual regulació del taxi, en el sentit de poder ser més competitius en allò que ens trobarem de cares a futur. És per saber-ho, eh?, ho desconec.
També vostè ho ha insinuat..., no ho ha insinuat, ho ha dit clarament, i suposo que
no ha tingut temps per acabar-ho de concretar. M’agradaria que concretés el tema de
com millorar tecnològicament per poder competir obertament, és a dir per poder ser,
per poder formar part també de ser economia col·laborativa. És a dir, la multitud de
taxis que van amb un sol usuari, per exemple, seria possible a través d’una app o a
través d’una plataforma que ajudés a compartir? És una pregunta que li faig per veure aquests elements. I vostè ha dit, concretament: «No ens deixen», alguns elements
que ha posat. Concreti-m’ho perquè mirem què és el que no deixen, a veure si això
es pot desencallar o no es pot desencallar, perquè crec que aquesta és una via de sortida, no?
Des de la perspectiva ecològica, diguem-ne, de millora de l’aire, que vostè també ho
ha..., es plantegen competir amb qualitat, és a dir oferir el servei de qualitat i, per tant,
com es planteja tot el sector en global a la millora de la flota en aquest sentit, no? Vehicle
elèctric, vehicle de gas... I què demanaria a l’Administració perquè també aquests vehicles, si es posen al carrer, poguessin ser competitius i no tinguessin, a més a més, costos
afegits, donat que el que estan fent és posar un element de qualitat. Per tant, què demanaria a l’Administració perquè això fos possible i fos real?
I evidentment, vostè ha parlat de la competència deslleial del tema, en aquest cas,
de l’economia col·laborativa, però jo li preguntaria: vostès estan en un sector que tenen
altres competències deslleials; estic pensant en el «pirateig», per dir-ho d’alguna manera, entre cometes, o els taxis pirates, o fins i tot companyies d’autobusos perfectament
legals que ofereixen determinats serveis molt discrecionals de manera permanent als
sectors turístics. No hi hauria altres..., o sigui no estan vostès sotmesos també a altres
pressions de competències deslleial no des de San Francisco, sinó des de casa nostra
mateix, per dir-ho d’alguna manera, si és que n’hi ha algun? Perquè potser també això
a l’hora de parlar de mobilitat global del país i de com fer els serveis públics de mobilitat, hauríem de parlar-ho de manera seriosa i s’hauria de regular, potser, d’una manera
diferent de la que està.
En qualsevol cas –no, no voldria pas allargar-me més–, hi insisteixo, considerem i
coincidim en que cal regular-ho i per tant, estarem oberts a comentar i a parlar tot allò
que faci falta per donar sortida a aquesta situació.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vidal. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa, en representació del Grup Parlamentari del Partit Popular.
Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Agradecer la intervención del señor Sesma. Yo creo que, al final,
cuando hablamos del taxi y los problemas del taxi, es una cosa mucho más global. Y al
final, también, sois imagen de una ciudad, cuando alguien ve un taxi amarillo lo identifica con Nueva York; cuando alguien ve un taxi negro y amarillo lo identifica con Barcelona. Por lo tanto, sois imagen, también, de Barcelona y el área metropolitana.
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Yo tuve la oportunidad de conocer un poco a fondo, en el área metropolitana, el mundo del taxi, y yo creo que el problema es mucho mayor del que parece y del que se expone
hoy aquí. Es verdad que cuando alguien intenta crear una plataforma, todos buscan un
beneficio económico, al final todos lo buscan, unos porque intentan conseguir más dinero a través de un negocio, u otros, el usuario, porque intenta ahorrar dinero porque cree
que ese servicio le es más barato. Pero sí que es verdad que, de alguna manera, se tiene que
regular. Es verdad, como decía el representante de Catalunya Sí que es Pot, que legislar
o controlar esas plataformas que no están en España es muy complicado, pero al final sí
se puede actuar sobre la actividad, sobre la actividad, la persona que conduce, que la actividad se hace en España, y para hacer según qué actividad, tú has de tener un permiso, o
se puede tributar sobre el coste del servicio. Sobre esos aspectos sí que se puede tributar.
Por lo tanto, ahí yo creo que nos pueden encontrar, porque es verdad que es muy
complicado, al final, poner algunas puertas o algunos muros a nivel global en la red, y
la iniciativa privada, pues, se tiene que potenciar, pero sí que es verdad que no todo vale
y que hay que intentar regular lo que se puede regular. Y de alguna manera, tenéis un
problema en el sector, importante, con la Administración, porque la Administración,
cuando trata con vosotros, como sois servicio público, para controlaros sois públicos,
pero cuando tenéis un problema sois sector privado. Y ese es el problema de fondo. El
maltrato que durante muchos años se os ha dado por parte del ayuntamiento de Barcelona y desde el área metropolitana. Vosotros, desde el sector del taxi, no si desde esta
asociación o este sindicato en concreto, muchas veces habéis hecho propuestas muy
buenas para ampliar mercado. Yo me acuerdo de una famosa propuesta, que era la del
taxi sanitario, por ejemplo. No sé si esta es la más adecuada o no, pero era una de las
propuestas que había. Todas estas propuestas de ampliar mercado, que a vosotros os
pudo compensar en positivo, siempre se os ha cerrado las puertas a intentar dar un mayor servicio de calidad al ciudadano.
O, por ejemplo, el tema de la publicidad. Barcelona tiene contratada publicidad por
concurso, pues, lo que es la publicidad estática, pero es normal que el sector del taxi
intente conseguir más ingresos, por eso trabajáis. Y si la publicidad la podéis llevar en
el taxi, pues, a través de aquellos televisores que llevabais antes o en algún tipo de plataforma, estáis en vuestro derecho. Y es daros una oportunidad más para ganar dinero, porque, al fin y al cabo, casi todos sois autónomos. Os tratan como servicio público
para controlaros, como decía, pero eso sí, cuando queréis ejercer de privados, porque
así os tratan cuando tenéis un problema, se os cierran las puertas, y eso es injusto.
Por eso decía yo que el problema del sector del taxi es mucho más profundo, es mucho más amplio. Yo creo que hace falta una reflexión en profundidad. Y hay una mala
tradición de maltrato por parte del ayuntamiento de Barcelona, por todos los gobiernos
que han pasado, por todos, incluso del área metropolitana, y yo creo que hay que abrir
un poco, pues, que estamos en un mundo más global, más abierto, que se os tiene que
dar oportunidades porque, como bien explicabais, hay plataformas que utilizan vacíos
legales para conseguir una oportunidad, y contra eso hay que trabajar, sí, pero también
hay que daros facilidades para intentar hacer negocio. Que para eso pagáis cada final de
mes unos autónomos o unos trabajadores.
Yo creo que el debate, el debatir sobre las plataformas, no es el problema de fondo
del taxi, es una parte del problema. Y, por lo tanto, si queremos hablar del sector del
taxi, hablemos de todo ¿eh?, que yo creo que estaríais muy de acuerdo, e intentar involucrar al Ayuntamiento, al área metropolitana y al propio Gobierno de la Generalitat. Intentar dar una salida al sector del taxi, como bien decías, para que esto no vaya a
peor. Yo creo que estáis estancados en una economía de los años ochenta; no vosotros,
la Administración os estanca ahí. Os estanca, porque no os da salidas a aquello que vosotros demandáis, y habéis hecho muchas propuestas para mejorar el sector del taxi.
Y la culpa no es vuestra, porque habéis hecho esas propuestas, se os estanca en una economía de servicio público de los ochenta la Administración, no vosotros.
Por lo tanto, aquí nos tenéis para intentar abrir esos debates, para intentar trabajar el
tema que habéis traído hoy aquí, pero yo creo que al final hay que hacer un debate mucho más en profundidad y mucho más global. Porque, al final, si nos quedamos sólo una
parte del todo, el resto del todo puede acabar matando al sector del taxi.
Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies. I en darrer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de
Junts pel Sí, el senyor Marc Sanglas.
Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Agrair al senyor Sesma la seva intervenció i també donar la
benvinguda als acompanyants que han vingut avui a aquesta compareixença. La problemàtica que avui ens exposen és un tema que ja fa dies que hem parlat amb vostès i
que, en tot cas, ha donat com a fruït aquesta compareixença, la qual cosa ens semblava
interessant, aportar llum pública a una problemàtica que hem anat comentant, però que
ens semblava que valia la pena que trobés, també, aquest espai, diguem, per part de la
Comissió de Territori per escoltar directament quina era la seva problemàtica.
És cert, com han plantejat algunes de les persones que m’han precedit, que segurament la problemàtica del sector és àmplia i és en diversos àmbits, però que, en tot cas,
vostès venien a exposar-nos un tema que és d’immediatesa, i que és de màxima actualitat i és, si em permeten l’expressió, és un problema que ha vingut per quedar-se. És
evident que el sistema actual de relacions humanes i de relacions econòmiques tendeix
a potenciar tots els elements de la xarxa i, per tant, diguem, és un element al qual, més
que combatre, segurament haurem d’aprendre a conviure-hi, perquè difícilment podrem
evitar que això vagi a més, en aquest sector i en molts altres sectors. Per tant, diguem,
des d’aquest punt de vista ens sembla que sí que és important que l’afrontem d’aquesta
manera i des d’aquesta visió.
Bàsicament, també, primer per un element que, en tot cas, també era present en la
seva exposició: la garantia del servei per a l’usuari. En definitiva, aquest ha de ser el que
ens ha de preocupar i el que a vostès els preocupa, tal com ens exposava. És a dir, garantir aquests serveis, al final, quan l’Administració regula, quan vostès tenen un seguit
d’obligacions, en definitiva, és per donar garantia també a l’usuari. En segons quines
situacions, on no hi hagi aquest sector regulat, les responsabilitats que se’n puguin derivar, d’aquest servei, si no està regulat de cap de les maneres, pot començar a generar
una litigiositat i unes, diguem-ne, situacions no agradables per part dels usuaris. És a
dir, tot allò que era tan bonic, s’acaba convertint en un problema. I per tant, des del nostre punt de vista, em sembla que aquest és l’element a tenir en compte per part de l’element principal de garantir la qualitat del servei, de cara als usuaris.
Estem d’acord que, segurament, hi ha dificultats, perquè el mateix sistema ho ha posat de manifest: elements de tributació, o elements de regulació d’aquests sectors que,
moltes vegades es fan escàpols, doncs, residint o situant la residència de les seves empreses a qualsevol part del món, i per tant..., però jo em sembla que sí, que hem de ser,
també, igual que aquestes noves tecnologies, igual que aquesta manera de treballar apareix al país, hem de tenir la capacitat també, com a país, de regular aquestes situacions,
de regular aquestes activitats i, per tant, posar-nos-hi nosaltres. Ens sembla que cal evitar, de totes totes, el frau que es pugui arribar a cometre i, per tant, analitzem, ens sembla que el que cal analitzar són aquells punts on podem intentar regular aquestes situacions, aquestes activitats, perquè d’altra manera, s’estaria pervertint el que vostès deien
l’economia col·laborativa amb tots els, diguem-ne, inputs positius que arriba a generar,
de col·laboració entre la ciutadania, d’efectes positius, com vostès apuntaven, en l’àmbit
del medi ambient, s’acaba pervertint en el moment que algú intenta fer un negoci.
I és aquesta perversió la que hem d’evitar, o en tot cas, hem de regular i hem de fer
que tothom acabi passant amb les mateixes regles. Tothom ha de competir, tothom ha
de tenir dret a competir, però tothom ha de competir amb igualtat de condicions. El
que no pot ser és que hi hagi una part del sector de la mobilitat que, diguem-ne, estigui
subjecte a un seguit de normatives, a un seguit de controls, i en canvi, ens trobem, com
vostès apuntaven, altres situacions, no només, diguem, el de les empreses que puguin
comercialitzar viatges a través de la xarxa, sinó altres situacions que hem parlat també
amb vostès en alguna altra ocasió, com taxis que operen de qualsevol manera.
I per tant, sí que també el que m’agradaria és, si en aquest sentit han posat en coneixement de l’Administració, del Govern de la Generalitat, la problemàtica, quina ha estat la percepció, quina ha estat la recepció per part de la conselleria, en aquest sentit, en
totes les seves peticions. I, per tant, el que ens sembla és que el Govern està amatent a
aquesta situació, a aquesta problemàtica, n’és conscient. Ha intentat, a través d’algunes
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regulacions, també, evitar aquestes situacions que anaven en detriment del sector regulat del transport de viatgers per vehicle i, per tant, des d’aquest punt de vista sí que ens
sembla que, segurament..., i en tot cas també ens agradaria que ens ho expliquessin, en
quins àmbits més els sembla que s’hauria d’entrar i quina ha estat inicialment, doncs, la
recepció per part del Govern.
I respecte als intents de modernització, què plantegen vostès? Quins són aquells elements? Vostè ens n’apuntava alguns, si n’hi ha alguns dels altres i com els sembla que,
en definitiva, han de col·laborar el seguit d’administracions que regulen o tenen incidència sobre el món del taxi.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Sesma per respondre breument les qüestions, o si vol fer algun aclariment respecte al que han comentat els diferents portaveus...
(Veus de fons.) D’acord. Per tant, té la paraula el senyor Alberto Álvarez, en primer lloc.
Alberto Álvarez Vega (portaveu de l’Associació Professional Elite Taxi)

Buenos días, soy Alberto Álvarez, portavoz de Elite Taxi. Bueno, yo voy a responder... Te voy a responder a ti, respecto a porcentajes que has hablado de Uber y BlaBlaCar. Uber cobra por carrera, por desplazamiento, un 20 por ciento de comisión. Un 20
por ciento, lógicamente, limpio totalmente, porque esto no pasa ni por Cataluña ni por
España. Pero es un 20 por ciento ficticio ¿no?, porque su manera de operar es entrar en
los países, arruinar a su competencia haciendo competencia desleal, como hace en el
taxi, y después lo que hace es fluctuar precios de manera muy bestia. Es decir, si llueve
multiplico mi precio por diez, y si el usuario quiere lo coge, y si no, ahí se queda.
Aquí vemos la importancia ¿no?, de proteger al usuario de todo este tipo de cosas.
Imaginaros que consiguen que desaparezca el sector del taxi. ¿Qué tendríamos? Voy
a pedir un Uber. ¿Se estropea el metro? Ahora tengo que pagar por una carrera de dos
kilómetros o tres kilómetros, tengo que pagar cincuenta euros ¿Cómo se controla esto?
No sé, esto se tiene que parar, esto es un ataque..., es que ni Internet ni nada, estas plataformas se tienen que parar. Ya no hablo de proteger al sector, hablo de proteger al
usuario. ¿Qué garantías dan estos conductores? No tienen seguro de responsabilidad
civil; no pasan las revisiones, en muchos casos, que pasamos los taxistas cada año o
cada seis meses, dos revisiones, la ITV y la metropolitana; no reúnen las condiciones
mínimas de seguridad para proteger al usuario. Ahí entran las regulaciones a las que
estamos sometidos los taxistas, uno de los sectores que jamás ha sido deficitario. Ahí
coincido con el portavoz del PP de que para que lo interesa somos privados y para lo
que interesa somos públicos. No podemos competir con ellos, no podemos competir,
ellos entraron en Barcelona con UberPOP. Los demandamos. Ahora, el día 29 de noviembre, tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, una vista oral donde el juez de Barcelona elevó la causa y luego dictará sentencia aquí, en Barcelona. Bueno, se demostrará que no son economía colaborativa, que
son una empresa de intermediación de transporte y ya está, ahí se demostrará.
BlaBlaCar cobra de un 10 a un 15 por ciento, dependiendo de no sé qué. Bueno,
nosotros somos una asociación muy activa en la calle, muchos seguro que nos conocéis, y hemos cogido muchos conductores de BlaBlaCar haciendo viajes al aeropuerto compartiendo coche y sacando beneficio a través de la plataforma, pues, prácticamente con lo que vale un taxi. Por lo tanto, seguimos en la economía sumergida.
Respecto a Cabify. Cabify o Uber, cuando un juez de Madrid paralizó la actividad
en toda España en su supermodalidad de UberPOP con vehículos particulares, ahora
ha entrado con VTC, vehículos de alquiler con conductor. En Estados Unidos, concretamente en Nueva York, ellos han hecho un trato, creo que es el Banco de Santander, en el cual –esto Cabify lo está haciendo aquí también, ¿eh?, en España– venden
la licencia –en el caso de España, porque en el caso de Estados Unidos no hay licencia–, y ¿qué es lo que consiguen? Financian el coche, la licencia y luego los tienen
trabajando para ellos. Les dan los servicios justos para tener al conductor en la calle
veinticuatro horas. Tú vas por las calles de Madrid y las gasolineras están llenas de
hombres, de conductores durmiendo en Mercedes o, bueno, en todo tipo de vehículos
ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
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Yo creo que –ahora me estoy saltando a una pregunta que ha hecho Marc, con perdón–, ¿qué podía hacer la Administración para evitar esto? Por ejemplo, sacar un reglamento en Cataluña, que aquí sí que tienen las competencias adquiridas, para regular los
vehículos de alquiler con conductor, que tengan unas condiciones mínimas que cumplir.
Porque aquí el taxi, como decía el señor Vidal, tiene mucha competencia, no solo de
estas plataformas. El taxi no puede, tú no puedes compartir el taxi al aeropuerto, tú no
puedes vender por plazas; en cambio, otras plataformas, sí. Este sería un cambio en el
cual el usuario se beneficiaría, pero es que no podemos promocionarnos porque nuestro
mismo reglamento nos lo impide. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de lo que
decía usted. Estoy un poco mezclando todo.
Y ya para terminar. Para terminar, aquí estamos hablando de regular la economía
colaborativa, estamos hablando de plataformas como Uber, pero luego en el Congreso
de los Diputados están apoyando tratados de libre comercio, como el CETA –esperemos que el TTIP no siga adelante– o el que va a venir, el próximo, que es el TISA. Por
lo tanto, podremos regular todo lo que queramos, pero como entren estos tratados no
sé qué va a ser de los ciudadanos, la verdad. Porque darle el poder, por encima de las
legislaciones, a corporaciones me parece un ataque total a la democracia, al estado del
bienestar y a los derechos humanos.
Yo ya no voy a decir nada más, más que, bueno, que ayuden al sector del taxi, ayuden a la sociedad, porque estas empresas y este sistema que viene va a destrozarlo todo,
lo va a destrozar todo. Y nada más, ya está.
(La presidenta dóna la paraula a Iban Sesma Regalado.)
Iban Sesma Regalado

Bueno, yo, para terminar, quiero informar que ya existe, desde aquí, desde el Parlament, se han creado unas mesas multisectoriales para tratar el tema de la economía colaborativa para su regulación. Hoy, de hecho, comenzamos ya, a las doce tenemos que
comenzar la primera sesión.
Al señor Vidal le voy a contestar una cosita. Esta frase de «no se pueden poner puertas al campo» es muy típica en política, ¿de acuerdo? Lo que yo entiendo es: no se pueden poner puertas al campo, pero sí hacer rediles, que cada uno vaya por su camino. No
se puede mezclar a todo el mundo. En el momento que mezclas, al final tienes una oveja
negra que acaba matando el rebaño. Nosotros, para que van ustedes que sí nos preocupamos del sector y de su modernización, nosotros ya hemos hecho diferentes propuestas a la Administración que se las voy ahora mismo a renombrar. Tótem y marquesinas
inteligentes; puntos de información en puertos, aeropuertos y estaciones para dar transparencia al usuario.
Con lo que usted me decía sobre el intrusismo que tenemos ya, no solo de las plataformas, se está trabajando ya con Territori i Sostenibilitat para la creación de una
página web de control, para intentar controlar un poquito los vehículos legales y diferenciarlos de los ilegales, para que puedan trabajar y la Guardia Urbana tenga herramientas, Guardia Urbana o Mossos d’Esquadra o cualquier organismo, tenga capacidad, tenga herramientas para controlar estos despropósitos que están existiendo
ahora. Hemos presentado una aplicación para el sector, donde aquello que están diciendo ustedes, el taxi compartido, está dentro de esta aplicación. Se le podrá dar al
usuario que pueda contratar sus servicios desde su casa, planificar un viaje desde París hasta Barcelona, todo el viaje. Esta plataforma ahora mismo la estamos presentando aquí; de hecho, ya se está intentando presentar a nivel nacional y nos gustaría derivarla a nivel mundial. De hecho, ahora, en la feria del taxi, tenemos una reunión con
élites de todo el mundo que, seguramente, cada uno se la lleve para su país y empezar
a trabajar con ella.
En mi vehículo, como en el de muchos taxistas, llevamos wifi, llevamos unas pantallas; en estas pantallas el usuario..., estamos preparando un programa para que el usuario tenga capacidad no solo de leer el periódico, sino de hacer un check-in, hacer una
reserva, hacer mil cosas, hasta poder hacer un tour por Barcelona, ¿de acuerdo? El tour
por Barcelona tendrá, pues, en los diferentes idiomas de la comunidad europea dando
una tecla el usuario podrá ver todo esto. O sea, que no nos pidan modernidad al sector
del taxi, ya que el sector del taxi tiene todo esto que ofrecen estas plataformas y seguramente mucho mejor y mucho más y más transparente, ya que, recuerden, nosotros estaSessió 12 de la CT
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mos regulados, lo que quiere decir que estamos dando unas garantías a nuestros usuarios, algo que estas plataformas no dan.
Por lo tanto, hemos de diferenciar, repito, la economía colaborativa de las empresas de intermediación. Y estas empresas, aunque estén en Internet, se tendrán que dar
de alta en el país que estén operando, por lo tanto, desde ahí es desde donde se les
tiene que controlar la tributación. Por eso hablamos de poner una plataforma desde
la Generalitat, la cual coordine usuarios y plataformas, y de esta forma no dejaremos
ningún vacío legal para que estas plataformas acaben defraudando con lo que acabará
suponiendo al ciudadano. Porque yo quiero, de verdad, que mis hijos, sus hijos y todo
el mundo tenga garantía, seguridad y un futuro, que no acabemos esclavizados por
estas plataformas que es lo que vamos a conseguir si les dejamos ir por libre.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies per la seva compareixença, per les seves explicacions detallades al respecte. En tot cas, els agraïm de nou la seva assistència i també de la resta d’acompanyants
que han vingut avui a la comissió.
Continuarem amb la comissió. Un minut per a acomiadar-nos i seguim amb la resta
de punts de l’ordre del dia.
La sessió se suspèn a un quart de dotze del matí i quatre minuts i es reprèn a un quart de
dotze i onze minuts.

La presidenta

Si els sembla, continuem amb la comissió.
Tenim diverses peticions d’alteracions de l’ordre del dia, de canvis d’ordre en els
punts i, per tant, se’ns demana que el punt 7 sigui el segon punt de l’ordre del dia, després del número 2; després, tractarem el punt 3 i el punt 5; després vindran el punt 4 i
el punt 6, que es debatran de forma conjunta, i en darrer lloc, el 7 i el 8. Algú té algun
problema al respecte? (Veus de fons.) Perdó, el 8, el 7 ja està, sí.
Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori
i Sostenibilitat sobre les gestions fetes per a solucionar la situació
de caos a l’aeroport de Barcelona - el Prat els darrers dies (retirada)
354-00078/11

(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.)
Digui’m, senyor Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

El punt número 10, el podríem retirar, nosaltres, perquè és una compareixença que
ja es va realitzar i retirem el punt número 10.
(Pausa.)
Marc Vidal i Pou

Sí, presidenta...
La presidenta

Sí...
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Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme per a evitar
i alleugerir les conseqüències dels problemes causats per Vueling
a l’aeroport de Barcelona - el Prat, i del direcció general d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial perquè informi sobre els problemes derivats
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
(retirades)
354-00076/11 i 356-00356/11

...digui’m, senyor Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí; nosaltres també retiraríem els punts 9 i 15. El 9, per la mateixa qüestió que acaba de dir el diputat del PP, i el 15, perquè creiem que no aportaria cap valor afegit a la
resta de sol·licituds que es fan.
La presidenta

Perfecte, moltes gràcies.
Per tant, quedarien retirats el 9, el 10 i el 15, de l’ordre del dia, tal com he exposat.
D’acord? (Pausa.)
Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació
de Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària
entre Manresa i Barcelona
250-00467/11

Per tant, ara pertocaria al punt número 2 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe a Manresa i el millorament de
la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona, presentada pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí, i té la paraula, per a la seva presentació, el diputat David Bonvehí.
David Bonvehí i Torras

Gràcies, presidenta. En nom de Junts pel Sí, vam presentar aquesta proposta de
resolució sobre un tema que fa temps que ens afecta a Manresa i a la comarca del Bages, que és que no s’acaben de portar a terme les obres de reforma de l’estació de la
Renfe i a falta d’aquestes obres, doncs, tenim problemes d’accessibilitat i tenim problemes de funcionament de la mateixa estació. És un tema que ha estat recurrent en
els mitjans de comunicació, en diverses peticions. Des del Ministeri de Foment molts
cops s’ha dit, doncs, que s’anaven a licitar aquestes obres i que es portarien a terme, això s’ha anat posposant i aquesta proposta de resolució, doncs, el que intenta és
novament requerir el Ministeri de Foment perquè definitivament es portin aquestes
obres de reforma.
Com s’expressa a l’exposició de motius, aquestes obres de millora també han d’afectar altres estacions de diferents comarques, però nosaltres, doncs, com a Junts pel Sí,
volíem posar el focus avui en aquesta de Manresa, perquè és una estació que podria ser
molt més utilitzada si, d’ella mateixa, doncs, si fessin aquestes obres i fos de més fàcil
accessibilitat.
També aprofitem aquesta proposta de resolució per demanar el que entenc que és
una reivindicació ja quasi històrica, que el temps d’anar de Manresa a Barcelona en
tren sigui per sota d’una hora. Actualment, això no és així; actualment el tren que
tenim va molt més a poc a poc que els anys quaranta i els anys cinquanta i, per tant,
si no som capaços, a seixanta quilòmetres per carretera, que és entre Manresa i Barcelona, i que el trànsit per carretera sempre és lent o, si no, és molt costós, utilitzant
autopista, doncs, que la gent, si es pogués desplaçar en tren de manera competitiva,
de manera ràpida, en menys d’una hora o una hora, creiem que és una petició que a
molts països avançats, quan has de fer seixanta quilòmetres, és més que raonable.
I aquesta reivindicació històrica i aquesta reivindicació, que tots els grups, de diferents maneres i en diferents tempos, doncs, han anat fent al llarg d’aquests últims
anys, nosaltres aquesta proposta de resolució hi tornem a reivindicar-ho i tornem a
demanar-ho.
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Aquests són els dos punts que es presenten i demano, doncs, a tots els grups parlamentaris, ja que és una reivindicació que tots hem compartit, tant a nivell territorial
com a nivell nacional, doncs, que hi votin a favor.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Bonvehí. No hi ha esmenes presentades, per tant, és el torn
dels grups parlamentaris. Té en primer lloc la paraula el diputat Javier Rivas, del Grup
Parlamentari de Ciutadans.
Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. El año 2007, Renfe hizo un plan de accesibilidad universal para
las 2.783 estaciones que tiene en España. En el 2010, incluso, amplió los requisitos de
este plan haciéndolo más riguroso, más exigente, y adquirió el compromiso de que en el
2018 todas las estaciones de ferrocarril de su propiedad, pues, que estarían actualizadas
quitando todas las barreras arquitectónicas y permitiendo una movilidad lógica y justa
para todos los ciudadanos, ¿no?
Encontramos la propuesta esta quizás un poquito redundante, porque está presupuestado, ya está en proceso de licitación, hay una partida para esta estación de Manresa y para once estaciones más de nuestro territorio, ¿no? Pero, bueno, votaremos a favor
porque más vale pasarnos de exagerados y ser insistentes y redundantes en un tema que
nos afecta a todos y, sobre todo, pues, a todos los vecinos de Manresa.
Respecto al punto 2, he tenido que leer varias veces la propuesta porque, la verdad, no la acababa de entender. A ver, tenemos la R4, que gestiona Renfe y que tarda,
de Manresa a Barcelona, tarda una hora, doce minutos, y tenemos la S5, nuestra, de la
Generalitat, que tarda una hora, veinte minutos. Tenemos dos líneas y no acabo de entender muy bien por qué solicitamos a Renfe que abrevie el tiempo en doce minutos,
cuando nosotros no somos capaces de abreviarlo en veintiuno, ¿no? Este tren es nuestro,
esta línea es nuestra y, por lo tanto, la pelota está en nuestro terreno y podríamos, nosotros solos, resolver esta problemática, que sí, que parece justa y razonable, que el tiempo tendría que ser inferior a una hora, estando en el siglo XXI, ¿no? No podemos hacer,
como apuntaba el compañero, que se tarde casi tanto como hace un montón de años.
¿Por qué no lo hacen? Luego, leyendo, terminando de leer la propuesta, claro, lo que entiendo es que lo que se pide es que se coordinen, que se estudie en conjunto, que se estudie, que se coordine Renfe y que se coordine Ferrocarrils de Catalunya, lo cual nos parece lo adecuado, lo razonable para, entre unos y otros, buscar una solución de tiempo.
Tampoco nos engañemos, o sea, que el tren tarde menos tendría que pasar por sustituir paradas, por sustituir estaciones, lo que ocasionaría un perjuicio a otros pueblos.
Por eso, consideramos que sí que es bueno que haya negociación, que haya diálogo y
que se busque una solución que sea satisfactoria para todas las partes.
Gracias, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució perquè no és un problema exclusiu de la ciutat de Manresa. És cert que Adif va anunciar i
està tirant endavant processos de licitació d’obres de reforma a moltes de les estacions
de Catalunya i de la resta de l’Estat, però nosaltres creiem que va amb retard, no? És
a dir, va en la línia del que sol passar amb la gestió, també, de Rodalies a Catalunya,
que cada cop les puntualitats són menors. Doncs, les licitacions de les obres tampoc no
estan en els terminis que s’havien previst en el propi pla que va presentar en el seu moment Adif.
Creiem que cal agilitzar tot el procés de licitació per poder arribar, eh?, al 2018, perquè en la línia de licitacions que estan fent, nosaltres tenim seriosos dubtes que aquest
pla s’acabi complint en els terminis que estaven programats i previstos. I és per això que
donarem suport a aquesta proposta de resolució.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Terrades. Té la paraula el senyor Vidal.
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Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres també donarem suport a aquesta proposta de resolució, malgrat que entraria dintre d’allò que s’està donant per anomenar els wish law,
no?, les lleis desig. Ho dic perquè el que fem és recollir una reivindicació evident, recollir uns incompliments també evidents i tirar la pilota cap allà on nosaltres no podem
tenir-hi responsabilitat. Però, en qualsevol cas, el que sí que és evident és que tots aquest
temes amb relació a la xarxa ferroviària absolutament deficitària que tenim, especialment a Rodalies, a tot el país, és el fruït d’una incapacitat per resoldre els problemes del
país, reals, que tenen els dos governs.
I la falta d’aposta seriosa, tant del Govern de Madrid, a tot el territori espanyol, com
dels successius governs de la Generalitat, que han apostat sempre molt més per les infraestructures viàries que per les ferroviàries, malgrat que tinguem nosaltres una xarxa
molt més correcta que la de Renfe, per dir-ho així, però és una mostra d’aquesta incapacitat i de la impotència del Govern català per fer, per exigir i per fer complir aquells
compromisos que el Govern espanyol ha contret.
En qualsevol cas, després de la crítica corresponent a l’oposició, dir que votarem a
favor, també és un pal·liatiu.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Sí, no; nosotros estamos a favor. Es vedad que hay muchas estaciones que ya Adif
ha conseguido hacer obras para hacerlas accesibles. Igual que otras que están licitadas,
esta obra está licitada. Alguien decía que la obra llegaba tarde, bueno, puede llegar tarde, pero se está haciendo, se está licitando y se va a hacer ahora, igual que otras estaciones que ya son accesibles y otras que, como dice la misma propuesta de resolución, que
serán accesibles, pues, posiblemente en pocos meses.
Evidentemente, vamos a votar a favor, creemos que es positivo que se refuerce aquello que ya se está haciendo, que se va a hacer, porque no se solicita algo que no se vaya
a hacer. Y luego, pues, que baje el tiempo de llegada a Barcelona por debajo de la hora,
como es un deseo, como deseo lo encontramos positivo. Pero, evidentemente, ha de ser
todo, dentro de lo posible, igual que comentaba el portavoz de Ciutadans, que esto también se lo aplique Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Gracias.
La presidenta

Gràcies. I en darrer lloc, té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. És l’enèsima proposta de resolució que debatem i votem en
aquesta comissió sobre ferrocarrils. Bàsicament, perquè, com sempre repetim, doncs,
tenim una xarxa ferroviària que és pèssima i entre Renfe i Adif mos estan fent la vida
impossible i, com sabeu, nosaltres sempre defensem la necessitat d’establir un pla de
xoc que vagi més enllà de la simple reivindicació o la simple queixa o el simple instar
Madrid que faci alguna cosa.
Donarem suport a aquesta proposta de resolució, però, doncs, sabent que la resposta
d’allà serà que ho faran si voldran. Nosaltres plantegem anar més enllà, ja dic, ara es va
presentar, fa poc, un contenciós administratiu per tots aquests incompliments, que sabem
probablement quin serà lo seu resultat, d’aquest contenciós, i nosaltres el que plantegem
és que, des d’aquí, hauríem de començar, i ja anem tard, a ficar-nos les piles en aquesta
qüestió per tindre un bon pla ferroviari, que nosaltres lo puguem començar aplicar en tot
allò que ja depengui de nosaltres i anar més enllà, i plantejava, fins i tot, l’expropiació.
Segurament això jurídicament no és correcte, perquè tot lo que és de l’Estat és inexpropiable, d’entrada, però d’alguna manera, plantejar una acció de, si l’Estat és incapaç de
prestar un servei públic, que és públic i notori, i a més és objectiu que està incomplint sistemàticament totes aquestes inversions, nosaltres ham d’anar molt més enllà. Només amb
la reivindicació i instant Madrid a partir de diferents propostes de resolució, doncs, no
aclarirem res, perquè ho ham fet tota la vida i els resultats són los que són.
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En qualsevol cas, ja dic, donarem suport a aquesta proposta de resolució i en tot cas,
doncs, també reforçar la necessitat del túnel de Montcada, que no queda..., està exposat
a l’exposició de motius, però no està contemplat al punt de la petició concreta que es fa.
I en tot cas, doncs, quan lo Govern hagi d’anar a demanar a Adif que es posi les piles en
aquesta qüestió, que el túnel de Montcada seria lo que entenem que podria donar més
freqüències, més capil·laritat al Bages.
I que, a més a més, doncs, també té una qüestió que caldria afegir aquí, que és que
l’últim tren que surt de Barcelona cap a Manresa és a les vint-i-dos i vint-i-sis de la nit i
que és insuficient, o almenys des de l’autoritat comarcal de mobilitat del Bages, doncs,
se considera que és insuficient i que caldria reforçar aquestes freqüències nocturnes
amb algun tren que pogués sortir de Barcelona més tard.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. El senyor Bonvehí demana la paraula.
David Bonvehí i Torras

No, només per agrair la posició de tots els grups, i ara em comentava el company
diputat Casals que fa uns dies es va aprovar aquí, en aquesta mateixa comissió, una mateixa petició sobre l’estació de Molins de Rei, i que immediatament, doncs, també el
Ministeri hi va actuar i va començar a fer les obres i, per tant, segurament va ser una
casualitat, perquè el ministeri normalment no ens acostuma a fer cas, però, en tot cas, ja
que ho va fer una vegada pot ser que aquesta també ho faci i, per tant, segur que aquesta
proposta de resolució hauria de servir per a això.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Procedim ara a la votació.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.
Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre
la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
250-00512/11

Passem ara al setè punt de l’ordre del dia, tal com hem comentat abans; per tant,
Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes de peatge, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula,
per a la seva presentació, el seu portaveu, el diputat Jordi Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. La creació de la comunitat del grup de treball de peatges ha estat o s’ha anat constituint des de la cinquena legislatura per motius diferents. En el seu
moment, recordaran les diputades i els diputats que aquest grup es va impulsar per tal
d’aconseguir mesures de reducció dels peatges o estudiar també fórmules d’eliminació
de barreres en aquestes vies d’alta capacitat. De fet, el grup de treball de peatge en l’anterior legislatura, que jo recordi, només es va reunir una vegada i en aquesta, a la que
portem de l’actual, no hi havia o no s’havia parlat de la creació de la constitució d’aquest
grup de treball.
Estem en un altre moment. Al seu moment, ja he fet la contextualització de per
què es va crear. Tots vostès saben, i de fet al Ple del Parlament també se n’ha parlat,
que l’any 2019, l’any 2021 les actuals concessions o la majoria de les actuals concessions, tant les que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya com les que són
titularitat de l’Estat, però que estan ubicades territorialment a Catalunya, acaben les
concessions. Per tant, jo crec, el nostre grup parlamentari creu que ara és un moment
adient per tornar a constituir aquest grup de treball per tal de fer col·lectivament,
amb tots els agents que hem participat històricament en aquests grups de treball, els
usuaris, els sectors econòmics, els sindicats, les entitats locals, els grups parlamentaris, per tal de fer una reflexió de com hem de regular la mobilitat en aquest país, com
hem de mantenir les infraestructures viàries, i creiem que el grup de treball de peatSessió 12 de la CT
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ges és un bon instrument per començar a fer aquesta feina, i per això nosaltres hem
presentat aquesta proposta de resolució, que esperem que tingui el suport dels grups
parlamentaris.
Atès que en el marc d’aquest debat els representants dels treballadors sindicats, els representants dels treballadors de l’actual concessionària van mostrar que la preocupació...,
o, en tot cas, també volen participar, en el context jo crec que ja sortia reflectit que era
necessària la seva presència, però, bé, en tot cas, per tal que quedi clar que no només s’ha
de parlar de mobilitat, no només s’ha de parlar de com es mantenen les infraestructures o
com es regula, sinó que també hem de parlar, evidentment, dels treballadors i treballadores, hem introduït una esmena in voce en la proposta de resolució que em sembla que tots
els grups parlamentaris hi estan d’acord.
Per tant, aquesta és la proposta, presidenta, que sotmetríem a consideració de la comissió i de la resta de grups parlamentaris.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula, per a la defensa dels grups parlamentaris, en primer
lloc, la senyora Marina Bravo, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, sobre este tema ya se ha hablado aquí en varias ocasiones, cuando estamos hablando de casos concretos. También se llevó al debate de política
general y nosotros, como hemos manifestado en otras ocasiones, estamos perfectamente
de acuerdo en la creación de este grupo y en su necesidad.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. És curiós que aquesta proposta de resolució tingui, almenys
tal com ho veiem nosaltres, molta relació amb l’anterior, i sembla que no però en té molta, perquè si en aquesta país les inversions en mobilitat s’han fet sobretot en aquelles
infraestructures que han generat cash o que han generat negoci, si s’haguessin fet per a
aquelles que el país necessitava potser tindríem una xarxa ferroviària millor i potser no
estaríem tant parlant de peatges.
El que sí que és evident és que és imprescindible parlant-ne i, per tant, és evident
que donarem suport a la creació d’aquest grup de treball, entre altres coses perquè, a
més a més, és oportuna, donat que sembla ser que el Govern vol també parlar-ne i, per
tant, si vol parlar-ne en parlarem i a fons, perquè potser caldrà parlar de tot: de les concessions, del que han de durar, de si han de ser a canvi d’allargar segons quines infraestructures, de com es mantenen –tal com s’ha dit per aquí–, per tant, si hi ha d’haver un
sistema de peatge o cap peatge o manteniment a l’ombra, eurovinyetes o el que faci falta. En qualsevol cas, es un tema que segur que hem d’abordar-lo, entre altres coses perquè moltes de les concessions caducaran aviat i, per tant, no es podríem permetre com
a país, senzillament, que s’anés improvisant sobre la marxa cada vegada que passés una
qüestió d’aquestes.
Per tant, hi votarem a favor.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Sí, nosaltres votarem a favor de la proposta.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Bé, és un exemple més que amb aquestes comissions s’aproven moltes coses, però
després moltes no s’acaben fent, i aquest és un exemple claríssim d’una sèrie de resolucions que s’aproven i que després no es tiren endavant.
Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de creació del grup de treball de
peatges, però entenem que s’hauria de produir en un context més general de revisió
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del Pla territorial general d’infraestructures del transport 2006-2026, perquè si anem
analitzant i tractant les qüestions de forma aïllada mai tindrem la perspectiva d’allò
global, i entenem que el marc en què s’hauria de produir aquesta revisió del model
de peatges és un marc de mobilitat, un marc del sistema d’infraestructura molt més
gran, i això passa, des del nostre punt de vista, per la revisió del Pla territorial sectorial d’infraestructures 2006-2026. I entenem que queda justificada la seua revisió
i que seria oportú fer-ho de la forma més immediata possible. Nosaltres ja ho hem
reivindicat en diferents espais en seu parlamentària, bàsicament, perquè hem de respondre a un nou paradigma.
El 2006 es va aprovar d’acord amb uns índexs de mobilitat molt alts, amb uns índexs de mobilitat, sobretot per carretera, creixents, que ara no s’estan produint. Un
28 per cent del transport de mercaderies per carreteres és la caiguda que ha tingut
respecte a màxims. Per tant, estem en un nou model, estem en un escenari de peak
oil, de finitud dels recursos energètics, especialment lo petroli, que avancem cap a
un sistema de mobilitat més electrificat, a través, sobretot, del ferrocarril i, per tant,
aquest hauria de ser el marc en el qual analitzéssim aquest nou paradigma de la mobilitat en general. I aquí, després, cada un de nosaltres, amb aquest context més general, i concretament amb lo marc del grup de treball de peatges, treballar, decidir i
apostar cada u per la seva opció.
Quina és la nostra opció? Jo crec que és a bastament coneguda, però, en tot cas, nosaltres treballarem amb aquest marc d’aquest grup de treball per a la finalització dels privilegis d’Abertis, que té sobreconcessionades moltes de les vies d’alta capacitat del país i,
en qualsevol cas, sempre per la gestió d’aquestes infraestructures.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Marc Sanglas.
Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, per mostrar el suport d’aquest grup parlamentari a la
proposta de constitució d’aquest grup de peatges que, tal com apuntava el senyor Terrades, és un grup que s’ha vingut constituint en cadascuna de les legislatures.
Entenem que el context polític actual fa més necessari que mai la constitució
d’aquest grup, atès que el moment en què ens trobem, hi insisteixo, d’importància
política en un procés constituent, però a més a més també en el marc de la finalització d’algunes concessions en un termini no massa llunyà, fa necessari que sobretot
puguem aprovar un model de gestió de la mobilitat per vehicle en el qual –i ens sembla, i això sí que és important– s’està generant un consens territorial i polític com
no hi havia hagut en altres ocasions i, per tant, sembla que hem d’aprofitar aquesta
conjuntura on hi ha aquest consens polític per tirar-ho endavant i debatre sobre quin
ha de ser el model, un model de futur que ens porti a eliminar les barreres de peatge
en aquest país i que, en tot cas, anem a un model, diguem, com als altres països més
avançats d’Europa, que ens sembla que l’objectiu futur ha de ser la gestió de l’eurovinyeta, com ens indiquen també des de les directives europees.
Nosaltres hi donarem suport. Hem introduït, com apuntava ja el senyor Terrades,
un dels elements. Tenint en compte..., com que no anem a parlar del sistema de gestió
actual, sinó que anem a parlar, sobretot, de gestió del sistema futur, cal veure també
quines són les conseqüències en diversos àmbits, entre els quals l’àmbit laboral, i que
també hem de tenir en compte la preocupació dels treballadors, dels 1.400 treballadors
que hi ha en l’àmbit de les autopistes de peatge en aquests moments, que han de tenir
garantida també o han de començar o han de tenir una perspectiva de futur. La qual
cosa també és important, ens sembla, que en el debat d’aquest grup de peatges hi hagi
també el debat sobre la situació laboral dels treballadors.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.
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Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari
per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11

Passem ara, d’acord amb el que hem dit –bé, ara ja seguiríem l’ordre–, el punt que
tocaria, que seria el punt tercer: proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili, presentada pel Grup parlamentari de
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula, per a la seva presentació, el seu portaveu, el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Bé, gràcies, presidenta. Aquesta és una proposta de resolució que nosaltres presentem a la Comissió de Territori bàsicament perquè, un cop analitzades les tarifes publicades pels diferents consorcis de l’autoritat del transport, lo que hem observat és que
l’àmbit del camp de Tarragona, los estudiants de la Universitat Rovira i Virgili són los
que han de pagar i aportar més diners per utilitzar els diferents sistemes de transport.
Això representa un greuge territorial respecte d’altres àmbits del principat, on això, diguem-ne, està resolt d’una forma més favorable per a la mobilitat més còmoda i més
barata del conjunt de l’alumnat de les universitats, especialment les públiques, i a més a
més això està afectant sobretot els estudiants i les estudiants que tenen menys recursos i
especialment aquells que viuen més lluny dels àmbits universitaris.
A més, com sabeu, la Universitat Rovira i Virgili al seu moment va apostar per un
sistema de pluricampus, amb diferents seus a diferents ciutats. Això té uns certs avantatges, és obvi, però també té alguns inconvenients o algunes qüestions que si no es
tracten de forma adequada implica una mobilitat que majoritàriament, pel dèficit que hi
ha tant al sistema ferroviari però també en lo sistema de xarxes d’autobús, implica que
es genera una mobilitat per carretera gairebé obligada. Nosaltres volem treballar perquè
la majoria d’alumnes puguin anar a la universitat amb transport públic i que, a més a
més, aquest sigui lo més assequible possible i que, sobretot, no hi hagi diferents greuges
territorials, com és lo que passa actualment.
Sabem que la Universitat Rovira i Virgili i l’autoritat del transport metropolità del
Camp de Tarragona ja tenen signat un conveni de col·laboració i que s’estan fent passes
en aquest sentit, però, en qualsevol cas, lo que nosaltres volem a través d’aquesta proposta de resolució és reforçar lo que creiem que hauria de fer, en aquest cas, lo Govern de la
Generalitat a través que amb lo marc d’aquest conveni es creï una tarifa de bus interurbà
per tal d’equiparar-ho –i, per tant, no estem demanant cap cosa extraordinària–, equiparar-ho als altres àmbits territorials on hi ha implementades universitats, i que, a més a
més, de cara al present curs també des de la Generalitat s’implementi una tarifa única de
bus interurbà i rodalies ferroviàries per al conjunt de les universitats del principat.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. No hi han esmenes presentades. Té la paraula, en primer lloc, el senyor Francisco Domínguez, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, bon dia. Gràcies, presidenta. Ya anunciaremos que vamos a votar a favor, primero porque favorecer al transporte público en la comunidad universitaria genera unos
hábitos de transporte que se beneficiará la sociedad de aquí en adelante, porque precisamente en esta época del desarrollo personal utilizar unos hábitos de transporte colectivos, pues, fija unas costumbres, que avanzamos como sociedad en un modelo más sostenible de transporte. La segunda razón es que, ya que la oferta de transporte público de
las poblaciones más alejadas de los campus es escasa o difícil, al menos facilitar el tema
de tarifas no es mala idea.
Pero hablando del tema de tarifas, no podemos dejar de hablar de la T-Mobilitat, un
sistema de tarjeta inteligente pero que tiene un gran fallo, un fallo muy grande, que es
que estaba previsto para el 2015, se pospuso para el febrero de 2016 y ahora se vuelve
a posponer hasta 2018. O sea, el gran fallo de la T-Mobilitat es que está parada. Si esto
estuviera en marcha, pues, igual esta propuesta de resolución no hubiera sido necesaria.
Añadir que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya existe un Bono Joven, que paSessió 12 de la CT
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gando veinte euros al mes incluye la movilidad en todas las zonas, y habría que revisar
qué hace el Govern con las competencias que tenemos asignadas. Y en tema de transportes, ver como se está gestionando estos temas respecto a tarifas y la T-Mobilitat.
Y para acabar, lo que me extraña es que el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, que
dóna suport al Govern, no haya presentado algún tipo de esmena añadiendo la frase
«continuar treballant en». Que sí, que la proposta és bona; yo pediría a todos los grupos
parlamentarios que sí, que la analicen separadamente, independientemente de quien la
haya presentado o quien la haya dejado de presentar, y que, si es interesante para los estudiantes de la Rovira Virgili, pues, que le den soporte.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució sobre
la creació del bus universitari en l’àmbit de la Rovira i Virgili perquè creiem que és una
oportunitat excel·lent, doncs, perquè la gestió i el transport dels estudiants a la universitat es pugui fer també d’una manera molt més sostenible des del punt de vista ambiental, però també sostenible des del punt de vista de les economies dels estudiants. Justament per aquestes raons, donarem suport a aquesta proposta.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. Agraïm la presentació d’aquesta proposta de resolució. Coincidim totalment amb els principis bàsics que l’expliquen i coincidim també amb les demandes que es fan al final. Només recordar que intenti englobar també Tortosa quan
ens hi posem, que no té ni tan sols ATM i, per tant, que també té una part de la URV en
aquesta seu, i entenc que quan es faci l’estudi –quan es faci, si és que s’acaba fent, perquè ho aprovarem però no sé si s’acabarà fent–, suposo que s’incorporarà. En tot cas, hi
votarem a favor perquè hi estem totalment d’acord.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Nosotros votaremos a favor porque una parte de la propuesta de resolución lo dice, ¿no? Al final una gran parte de la propuesta iría dirigida a un
perfil joven, estudiante, universitario, que es, precisamente, en el cual se puede intentar
promocionar mucho más el uso del transporte público. Y si al final no les damos alternativas para ese posible uso de transporte público, ¿qué acaban haciendo? Utilizar el
vehículo privado. Entonces coges un hábito en el cual, precisamente, cuando eres joven
puedes coger esos hábitos de utilizar un tipo de transporte, si no tienen alternativas,
pues, acaban utilizando el coche, y al final te acabas acostumbrando de forma crónica,
pues, a utilizar el transporte privado.
Entendemos que, precisamente, el sector universitario es uno de los sectores donde
hay que potenciar el uso del transporte público; para eso, como decía, hay que dar la
posibilidad de utilizarlo. Y luego mejorar también lo que son los bonos a la gente joven
o a estudiantes mucho mejores de los que hay en la actualidad. Por esos motivos votaremos a favor.
La presidenta

Moltes gràcies. I, en darrer lloc, té la paraula el senyor Jordi Sendra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució no ens desagrada, però planteja uns temes en els quals ja s’està treballant o que alguns d’ells estan implementats.
M’explico.
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El sistema tarifari integral de l’ATM del camp de Tarragona ja disposa d’una àmplia
gamma de títols integrats que incorporen importants bonificacions sobre el preu del bitllet senzill. A més, i ho ha recordat el proponent de la proposta de resolució, pel que fa al
col·lectiu universitari de la Universitat Rovira i Virgili, l’ATM del Camp de Tarragona i la
universitat han signat un conveni que permet oferir als membres de la comunitat universitària un descompte en els títols integrats T-Mes, T-50/30, T-10/30, etcètera. I aquest acord
vol aconseguir potenciar l’ús del transport públic entre el personal universitari, com aspiren les dues organitzacions. Aquests descomptes, que s’apliquen des del 23 de maig del
2016, són de fàcil obtenció senzillament presentant el carnet universitari.
I pel que fa a la petició per implantar una tarifa única de bus interurbà i rodalies ferroviàries per a tots i totes les estudiants de les universitats catalanes, cal tenir present
que en aquests moments s’està desenvolupant el projecte T-Mobilitat, que ha de permetre l’extensió del sistema tarifari integrat al conjunt del territori de Catalunya i així
establir un nou sistema tarifari que afavoreixi els usuaris que facin un ús recurrent del
sistema de transport públic i que compleixi amb els principis establerts per la Llei de finançament del sistema del transport públic de Catalunya.
Per això no podem oposar-nos a la petició que fa la CUP en aquesta proposta de resolució, no ens hi podem oposar, però, en tant que són fets que s’estan duent a terme o
que s’estan treballant o que estan implementats, el nostre grup parlamentari s’abstindrà
en aquesta votació.
La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada amb tots els vots a favor excepte 10 abstencions del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic
als municipis de la plana del delta del Llobregat
250-00510/11

Passem ara al punt cinquè, d’acord amb l’ordre del dia que havíem esmentat al principi –de l’ordre del dia–, el punt cinquè, que seria: proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, per a la seva presentació, la diputada
Eva Martínez.
Eva Martínez Morales

Sí. Gràcies, presidenta. Bé, amb aquesta proposta de resolució volem posar avui la
lupa en aquesta zona del Baix Llobregat, del que és la plana del delta del Llobregat. És
una zona on viuen més de 250.000 persones, on hi ha infraestructures molt importants,
com l’aeroport del Prat, el port de Barcelona, també tenim estacions de ferrocarril de
mitja i llarga distància, importants vies terrestres, com l’AP-7, la C-32, l’A-2 o l’AP-2,
però, malgrat això, hi ha una mancança, té un dèficit històric en la mobilitat i sobretot
en el que és el transport públic de passatgers.
Ja fa mesos, diversos municipis d’aquesta zona, en concret els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi, juntament amb actors econòmics, van promoure la creació d’una plataforma per tal de reivindicar i demanar a les administracions competents que entressin, no?, posessin en funcionament una sèrie de demandes
que feia molts anys que estan pendents. Aquestes demandes, que s’especifiquen a la
moció, tenim un apartat primer, que serien totes aquestes demandes que fa aquesta
plataforma per demanar l’increment de transport públic a la zona, i després hi hauria
un segon punt, que es centra en el que serien les problemàtiques de mobilitat i transport de la ciutat de Viladecans.
El fet és que aquesta proposta de resolució neix d’una moció que es va passar al Ple
de Viladecans, que va ser aprovada per unanimitat de totes les forces que conformen el
consistori de Viladecans, i per això manté aquesta fórmula, no?, d’un primer apartat que
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és més genèric, amb les inversions i propostes per a la zona del Delta del Llobregat, i
una segona part més centrada en la mobilitat de Viladecans.
Llavors, en aquest primer punt el que es demana és recuperar el projecte executiu
del metro del Delta, que és un compromís que va adoptar el Govern de l’Estat el 2006.
Després, fem tot el necessari per tal que el carril bici i el carril bus segregat a la C-245
sigui una realitat, i també la línia d’interconnexió entre els parcs empresarials. Aquesta
és una zona molt dinàmica econòmicament i també comercialment i amb molts polígons industrials i moltes necessitats de mobilitat entre els polígons industrials, les ciutats i després la resta del Baix Llobregat, i també, doncs, les infraestructures que abans
comentàvem. Per això també es demanava executar les inversions necessàries amb la
línia R2.
Pel que fa a nivell de Viladecans, el que s’especificava amb aquesta proposta és, primer, considerar que en el tram de Viladecans hi hagin dues estacions amb la definició
de la futura R3. Segon, finalitzar urgentment l’estudi per incrementar les freqüències a
Viladecans i que hi parin tots els trens, un tema que també es va tocar en aquesta mateixa comissió a l’abril i que, malauradament, va ser rebutjat. El punt 3, reclamar la inversió per reformar el baixador, que té més de vint-i-cinc anys, i garantir l’accessibilitat en
aquest baixador de Viladecans. I el punt 4, que seria l’estudi d’una nova estació de la línia 9 de metro en una zona d’equipaments, que actualment no està desenvolupada, dins
de l’aeroport, però dintre del terme municipal de Viladecans.
Bé, voldria agrair tota la feina que hem fet amb el diputat de Junts pel sí, Joan Ramon Casals, a l’hora de poder transaccionar i, finalment, hem acceptat les esmenes que
feien referència als punts 1.d, 2.a i 2.c, i després les transaccions que s’han presentat a
tots els grups. Llavors, agrair aquesta feina.
I bé, espero que el vot sigui favorable de tots els grups i que, entre tots, aquest sigui
un primer pas per poder millorar la mobilitat i el transport públic d’aquesta zona de
Catalunya, d’aquesta zona del delta del Llobregat, i també per a la ciutat de Viladecans.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Com s’ha dit, hi ha unes esmenes presentades amb unes transaccions pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula el senyor Joan Ramon Casals.
Joan Ramon Casals i Mata

Moltes gràcies, presidenta. I també agrair, bé, a l’Eva Martínez la presentació de la
proposta que, com hem dit altres vegades, no?, anirem entre els dos grups –i ja avanço que alguna cosa parlem de presentar-ne més conjuntament–, doncs, anar presentant
millores del transport públic i viari de la nostra comarca, eh?, que és molt necessària,
com també moltes altres, però especialment el Baix Llobregat en l’àmbit del transport
públic, que especialment arrosseguem –arrosseguem– una falta d’inversions, bé, que ve
de molt de temps i, per tant, de desenvolupament d’una cosa consensuada, que és el Pla
director d’infraestructures, que costa molt que, realment, a l’hora de la veritat, vagi tirant endavant.
I en aquesta moció que presenta el PSC sobretot es fa referència a infraestructures del transport, al que es coneix com el delta del Llobregat, i especialment a Viladecans. I nosaltres hem presentat esmenes i hem pactat transaccions que agraeixo molt,
diguem-ne, la bona voluntat d’arribar-hi per tal d’enfocar potser un pèl millor la reclamació a qui pertoca en cada cas de competència.
Per tant, faré una mica ràpid cadascun dels punts del nostre posicionament i el que
hem pactat, que tenen tots els grups. És, en el primer, que és segurament el punt més
important, que és el desenvolupament del que es coneix com el metro del Delta. És una
infraestructura molt, molt necessària si volem fomentar el transport públic al Baix Llobregat, en un àmbit on no està ben desenvolupat i, per tant, que es faci efectiu el compromís que hi ha per part de l’Estat, des de l’any 2006, d’elaborar, de fer i executar
aquesta infraestructura.
Hi ha un estudi, també es reclama un estudi sobre de mobilitat global sobre l’aeroport i també sobre la millora de la mobilitat en polígons i la connectivitat entre Sant
Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels. També estem d’acord que es demani per part de
la Generalitat. Entenem nosaltres que qui té la competència com a tal, realment, de fer
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aquest estudi és l’àrea metropolitana, perquè és l’autoritat competent en aquest àmbit,
però ajudarem que això pugui ser possible.
També el tema de la carretera, que és un tema pendent, de la C-45, perquè s’habilitin
els carrils bus i bicicletes segregats. Això també sí que avançar ara que en aquests moments s’està negociant un conveni amb l’àrea metropolitana per poder finançar, justament, aquesta infraestructura. Està previst que es faci en els propers mesos la signatura
d’aquest conveni que prevegi el finançament al 50 per cent entre la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana d’aquest projecte de segregació carril bus, carril bicicleta
i que, a més a més, si tot va bé, es pugui tenir el projecte durant l’any 2017 i, esperem,
executar-se immediatament després.
El mateix respecte a la línia R sud, que s’executin les inversions necessàries per la
millora del transport en aquesta línia per part de l’Estat.
El punt ja més específic de Viladecans, també el mateix, d’instar el Ministeri de Foment que prevegi en aquest projecte que s’ha de desenvolupar a la futura R3, dues estacions a la ciutat de Viladecans. Això sí, demanar a la Generalitat una cosa que ja ha
passat dues vegades per aquesta comissió, que és l’estudi, que hi hagi per fi l’estudi de si
poden parar més trens o no a Viladecans, bé, perquè parin més trens a Viladecans, recordant que és veritat que calen infraestructures vinculades al corredor del Mediterrani,
però que sí que la Generalitat té pendent fer aquest estudi i l’està fent, acabar aquest estudi, el que demanem és que l’acabi perquè l’està fent, que l’acabi de forma urgent, per poder saber, que segur que serà així, puguin passar més trens a Viladecans. El mateix respecte a la mateixa estació. Aquí fem molt èmfasi amb l’accessibilitat. He d’anar acabant.
I l’últim punt, aquest sí que també és un tema més delicat, que es demana que hi
hagi una nova estació de metro al final de la L9, que pogués donar servei a la ciutat de
Viladecans. Aquí nosaltres el que diem és que s’estudiï, eh?, i això s’ha transaccionat,
la viabilitat i necessitat o no d’aquesta infraestructura, ja que és una cosa que entenem
nosaltres que no s’ha estudiat amb prou profunditat. Pot ser possible o no, però abans de
decidir si s’ha de fer o no des d’aquesta comissió, sí que demanar que s’estudiï si realment és necessària o no.
I això seria el que hem treballat, pactat i que esperem que serveixi per millorar el
transport públic de la comarca.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Casals. És ara el torn de la resta de grup parlamentaris. El
primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Francisco Domínguez.
Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies, presidenta. Bé, com que tenim les esmenes des de fa molt poquet, estan
calentes encara; si dic alguna cosa que està esmenat ja, doncs, agrairia que m’ho corregíssiu.
Bueno, la proposta, básicamente, consta de dos puntos que finalmente han quedado
bastante mejoradas respecto al inicio con las aportaciones del Grupo Socialista i Junts
pel Sí. Respecto al punto número 1, ¿qué podemos votar, con un título que pone «impulsar infraestructures clau per a la mobilitat sostenible del Baix Llobregat»? Aquí sólo se
puede votar que sí, porque, entre «revisión o redacción del proyecto para el carril bici y
carril bus de la C-245», naturalmente que es una cosa positiva. Inversiones a la R2 –que
no C2, que ya está bien que se haya corregido–, también votaríamos que sí. Además,
nombrar que nuestro grupo en el Congreso ya presentó unas iniciativas para activar las
inversiones en temas de ferrocarriles, tanto de líneas como de estaciones. Y los estudios
de conectividad, naturalmente, también votaremos que sí.
¿Qué podemos votar en el punto 2, de «desenvolupament d’actuacions clau de mobilitat a Viladecans»? Pues, sólo podemos votar que sí, también. Definir la futura R3,
adaptar el servicio, las frecuencias a Viladecans, reformar el baixador –recordar que ya
es accesible, porque se había puesto el término de accesibilidad, no sé si se ha conservado en la transacción o no, pero el baixador ya es accesible. Y recordar nuevamente
que nuestro grupo en el Congreso también ha puesto el dedo en activar estos temas. Por
lo que hace a las nuevas estaciones, tanto de la futura R3 como de la L9, nuestro grupo
entiende que, naturalmente, se trata no de decidir desde aquí dónde tienen que estar las
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estaciones, sino de estudiar la viabilidad y la necesidad de que estas estaciones estén o
no estén en Viladecans.
Y, por último, una aclaración, que se habla por una parte del metro Delta y por otra
de la R3. Entendemos que son dos soluciones muy parecidas. Son distintas, pero vienen
a solucionar la misma problemática de transporte; por lo tanto, yo creo que, en vez de
impulsar las dos cosas, habría que mirar qué es lo que más nos interesa territorialmente,
si apostar por un metro o por la R3, porque las dos cosas, entendemos que son estructuras muy similares.
Y por nuestra parte ya está, gracias.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula ara el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. De fet, més que una proposta de resolució és gairebé un programa de Govern, perquè és extens i detallat. Esperem que, a més a més, donat que hi
ha un cert consens amb el grup polític que representa el Govern, a més a més, ho facin.
Perquè, sempre estem en allò que dèiem de les wish law, no?, vull dir, estem en aquest
sentit. En qualsevol cas, donat que té, a més a més, el suport de diferents municipis per
on passa i ja està molt explicat, no m’estendré més. Nosaltres també hi donarem suport.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Gracias. Evidentemente, votaremos a favor. Se trata de una propuesta, pues, que habla de mejorar la movilidad en el delta del Llobregat y en municipios importantes como
Cornellà, Sant Boi, Castelldefels, Viladecans y Gavà. Sobre todo, por el número de habitantes que hay, ¿no? Y es una propuesta muy global, que habla de metro, ferroviaria,
de carretera..., por lo tanto, habla de estudiar la posibilidad, de ejecutar unas obras ya
comprometidas. Estaríamos a favor incluso cuando habla de la L9, que es la famosa
obra acabada, pero de promesas incumplidas, ¿no?
Y, evidentemente, queremos que, si se tiene que cumplir las promesas, ha de ser por
parte de todas las administraciones, empezando por carreteras y acabando por la L9.
Y, evidentemente, votaremos a favor.
La presidenta

Moltes gràcies. I, en darrer lloc, té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Gràcies. És una proposta de resolució que és això, un compendi de diferents, podríem dir, greuges, històrics alguns, més recents, potser, d’altres, en el qual s’hi barregen des d’infraestructures planificades i no executades fins infraestructures no planificades i, en canvi, sí executades, o infraestructures planificades i no desitjables, en
alguns casos, o la inducció que poden comportar, d’una certa activitat, algunes d’aquestes infraestructures, amb usos del sòl no desitjables, des del nostre punt de vista, com
també expressen noves necessitats que han anat sorgint en los darrers anys.
Nosaltres sempre reivindiquem la necessitat de fer planejament global, la necessitat
de refer lo Pla territorial sectorial d’infraestructures del transport –m’hi he referit en una
proposta de resolució anterior–, refer i adequar los nous paradigmes de mobilitat i, en
tot cas, tota aquesta compilació de qüestions que planteja aquesta proposta de resolució,
i penjant d’aquesta revisió del Pla territorial sectorial d’infraestructures, en tot cas elaborar un pla de mobilitat propi per a l’àmbit del delta, que té una gran complexitat, com
bé s’ha exposat per part de la diputada del PSC. I, en tot cas, que sigui un pla de mobilitat, aquest de l’àmbit del delta del Llobregat, que contingui i respecti totes les prescripcions que fa el Pla territorial parcial metropolità, sobretot, amb los canvis del sòl
que pugui acabar induint aquesta nova o aquestes noves infraestructures de mobilitat.
Per tots aquests motius, nosaltres farem una abstenció general a tots los punts, amb
lo sentit que compartim bona part d’aquests, però que, en tot cas, pensem que l’àmbit en
lo qual s’haurien d’abordar seria un àmbit de planificació, en lo qual tots los agents, tant
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institucions, però també diferents agents socials, pagesos, indústria, etcètera, es posessin d’acord sobre quin és lo model necessari i, a partir d’aquí, projectar totes aquestes
infraestructures.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta, amb les esmenes transaccionades?
S’aprova per unanimitat de tots els grups... Perdó.
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova amb una abstenció del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent i
la resta de vots a favor.
Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues
250-00507/11

Passem ara al quart i sisè punt de l’ordre del dia, que els debatríem de forma conjunta.
Són dues propostes del Grup Parlamentari de Ciutadans. La primera d’elles és: proposta
de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues. I la segona és: proposta de
resolució sobre actuacions per al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues. Per a la seva presentació, té la paraula el senyor Javier Rivas.
Javier Rivas Escamilla

Perdoni, presidenta, no les debatríem conjuntes, eh? Faríem el punt 4 i després el 6.
La presidenta

Ah!, perdó, ho havíem comentat abans i...
Javier Rivas Escamilla

No, el que havíem canviat l’ordre, però...
La presidenta

No, no, però jo havia dit de fer-ho conjuntament i...
Javier Rivas Escamilla

El que és del mateix lloc, però són temes diferents.
La presidenta

Havia entès que sí. Voleu fer de forma separada?
Javier Rivas Escamilla

Sí.
La presidenta

D’acord. Llavors comencem pel primer punt, que és el punt 4 de les propostes de
l’ordre del dia.
Javier Rivas Escamilla

Molt bé, gràcies presidenta. Primer faig una miqueta d’antecedents. El canal Segarra
Garrigues, el troncal, la obra principal, la hizo el Gobierno de España en su momento,
ejecutada en plazos y sin desviaciones presupuestarias de ningún tipo. Quedó en nuestras competencias desarrollar la red secundaria de riego y la concentración parcelaria.
¿Dónde está el canal, hoy en día? Esto es la infraestructura más costosa, más importante, que más recursos absorbe para toda la provincia de Lleida, quiero decir que es una
obra sobre la que tenemos mucha responsabilidad. El canal avanza de una manera..., la
parte que nos corresponde desarrollar la obra, avanza de una manera muy lenta, avanza
con muchos problemas. Hay una serie de infraestructuras que se han construido y que
han costado un dinero, pero que no tienen interconexión entre ellas. Hay balsas vacías
que los niños usan como tobogán y el día que las queramos usar habrá que reponerlas tres
y cuatro veces, que ya se han repuesto. Hay bombas que no funcionan porque no tienen
agua que llevar a ningún sitio y los aparatos, en general, se suelen estropear más de no
usarse que de usarse mismamente. La cifra es que, bueno, que el Govern de la Generalitat
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se está gastando ochocientos mil euros cada año en el mantenimiento de una infraestructura que no le estamos sacando, ni de lejos, el rendimiento para el que fue diseñada, ¿no?
Todos estos datos, además de informes de Sindicatura de Comptes, lo que nos dan
es una cierta desconfianza sobre la gestión que se está haciendo sobre todo el entorno,
todo el proyecto del canal Segarra-Garrigues. Y de eso va esta PR, va de controlar más
al Gobierno, de que haya más transparencia, de que tengamos más información periódicamente, de en qué punto estamos y de que el procedimiento se abrevie y se acabe la
obra de unas maneras mínimamente razonables para el erario público.
Catalunya Sí que es Pot nos hace dos esmenes, las dos primeras, decir que no solamente las aceptamos, sino que agradecemos su redactado, porque creo que ahondan
en la filosofía, en la línea de lo que pretendíamos, que era aportar luz y claridad a este
proyecto. La tercera no, no porque no estemos de acuerdo, pero que creo que está descontextualizada al momento que presentamos esta PR, del canal Segarra-Garrigues,
porque lo que hablan es de replantear, y una obra en la que ya nos hemos gastado tanto
dinero y ya no tiene más camino que ir para adelante, no, no es momento de replantear.
Probablemente sí que estemos de acuerdo que, para futuros canales, pues, sí que haya
que tener una visión más amplia de todo el conjunto de las cosas antes de acometer este
tipo de obras.
Gracias, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies. Com s’ha dit, hi ha unes esmenes presentades pel senyor Marc Vidal, de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula.
Marc Vidal i Pou

Sí, gràcies, presidenta. Bé, en qualsevol cas, començaria que el Segarra-Garrigues és
un nyap gairebé sense precedents; bé, amb algun precedent, però és un nyap de magnituds importants en diferents aspectes. El que parlava ara, la última esmena de què parlava el diputat de Ciutadans, és a dir, quan parlem de replantejar, és clar, no és que ho
parlem només replantejar el Segarra-Garrigues, és que el que estem parlant és de replantejar la política de regadiu, el model tradicional de regadiu, que ens porta a generar infraestructures que després acostumen a ser un niu d’àguiles pels aprofitats del tema econòmic, que és el cas. Per tant, quan parlem de replantejar, parlem de si el país nostre, que
té l’aigua que té, es pot permetre ampliar, i de la manera que ho fa, les hectàrees de regadiu. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diu un informe del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible, que explica tota una sèrie de mesures que s’haurien de portar a
terme i que servien, precisament, per a aquest replantejament.
Però, tal com s’ha dit aquí també, les altres dues esmenes van amb relació als informes que ha fet la Sindicatura de Comptes i que ens diu clarament que es detecten irregularitats en les adjudicacions d’alguns contractes i mala gestió pel que fa al pressupost...,
la gestió que fa inflat el pressupost. Per tant, aquí el que demanem és que el Govern ens
presenti, faci una fiscalització sobre els comptes anuals de l’empresa, de Regsega, i que
després faci, en els propers sis mesos, un informe relatiu a com s’han tingut en compte i
com s’han aplicat les observacions i recomanacions de la Sindicatura de Comptes.
No oblidem, també –però això potser ho parlarem en el següent punt–, que tenim
encara processos d’infracció oberts des de la Comissió Europea i que, per tant, caldrà
veure de quina manera es compleixen totes les mesures que la directiva europea ens
mana que complim, especialment en el tema mediambiental. Però potser d’això millor
que en parlem en la següent proposta de resolució.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Del Segarra-Garrigues n’hem parlat moltes vegades en aquesta comissió, també a la Comissió d’Agricultura, en el Ple del Parlament... Tinc la sensació que en seguirem parlant, perquè és una infraestructura, des del nostre punt de
vista, importantíssima per a la producció alimentària, no només de Lleida, sinó per al
conjunt del país. De fet, per nosaltres, aquesta és una infraestructura que podríem deSessió 12 de la CT
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finir com a estratègica. Ara, és cert que no se li està acabant de treure tot el rendiment
desitjat per alguns dels problemes que tots vostès coneixen. Hem analitzat, també, els
informes de la Sindicatura de Comptes sobre els controls de fiscalització que s’han fet
de Regsega i de la gestió que se n’ha fet i, per tant, creiem que, donada la importància
d’aquesta infraestructura, el que cal és tenir un control molt acurat de les inversions
que s’estan fent, de la mateixa gestió i seguiment d’aquesta i, sobretot, veure si el Govern i els seus organismes i les seves empreses acaben complint les recomanacions de
la Sindicatura.
Per tant, des d’aquest punt de vista, les esmenes 1 i 2 a la proposta de resolució, de
Catalunya Sí que es..., que han estat acceptades, doncs, crec que milloren i contextualitzen millor el sentit d’aquesta proposta de resolució, que nosaltres ja li anàvem a donar
suport i que, amb les esmenes incorporades, jo crec que aclareixen molt més l’objectiu,
no?, d’aquesta proposta de resolució, a la qual el Grup Parlamentari Socialista li donarà
suport.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Rápidamente, yo creo que se ha comentado todo; obviamente, es una infraestructura muy importante para la industria alimentaria en Cataluña y evidentemente que es...,
pues, el control, y el porcentaje de realización de las obras que se ha realizado. Y, evidentemente, pues, en ese sentido, yo creo que la propuesta es bastante de cajón y votaríamos a favor.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Bé, nosaltres, com és àmpliament conegut, estem en contra d’aquesta infraestructura, del Segarra-Garrigues; ja ho vam exposar en la nostra primera moció del primer Ple d’aquesta legislatura, al febrer d’aquest mateix any. Bàsicament, perquè entenem que és una infraestructura injusta socialment, va en perjudici de l’estructura
tradicional agrícola que, sense impedir que es pugui continuar modernitzant, però sí
que afavoreix l’acaparament de terres per part d’empreses de l’agroindústria, de molt
poques empreses.
És impactant ambientalment –que mos hi referirem, sobretot, a la següent moció–, bàsicament perquè tot això s’ha fet en un context d’uns valors ambientals que
no han sigut prou tinguts en compte en tota la seua planificació, el seu disseny i la
seua execució i, a més a més, considerem que acaba essent fins i tot ineficient des del
punt de vista de la sobirania alimentària, perquè bona part d’aquestes terres el que
es vol és destinar-les a la producció per a exportació i intensificar un model amb el
qual nosaltres no compartim, que està abocat al fracàs, a més, i que perdem l’oportunitat de repensar-mos com a societat, com a economia i com aquesta economia i com
aquesta societat vol alimentar-se. I tenim tots los factors a favor per poder-ho fer i, en
canvi, volem continuar produint quilos de coses per vendre-les a l’estranger, abaratint preus o afavorint males praxis ambientals.
En definitiva, jo penso, lo nostre grup pensa que aquesta infraestructura serà una
de les infraestructures que s’analitzarà a les facultats de ciència política sobre com
no s’han de fer polítiques públiques en un futur, bàsicament perquè estem parlant,
juntament amb la línia 9 del metro, de la gran obra que ha requerit unes grans quantitats de milions d’euros, i aquí, com que no estem acostumats a avaluar res, no sabem
mai, exactament, amb quin nivell d’eficiència estan implementant-se aquestes polítiques públiques.
Nosaltres donarem suport a tots los punts d’aquesta moció, el que presentava originalment la moció com amb les ampliacions que es fan per part del Grup de Ciutadans, acceptant les esmenes del Grup de Catalunya Sí que es Pot, bàsicament perquè,
hi insisteixo, tot i estar en contra d’aquesta infraestructura, entenem que un cop s’ha
posat en marxa hem de conèixer fins a l’últim ral gastat en aquesta obra. I entenem
que aquesta proposta de resolució, doncs, lo que fa és intentar posar llum a un tema
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que històricament no n’ha tingut, que hi ha diferents requeriments tant en seu parlamentària com per part del síndic, per tal que es doni més publicitat i més informació
a la societat dels costos que ha representat per al sistema públic una gran obra com
aquesta i, en tot cas, pensem que afavorirà la transparència que tots, crec, per àmplia
majoria, considerem que ha de tindre l’acció pública, especialment en grans obres
d’infraestructura.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Violant Cervera.
Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta, i també anunciar que el nostre grup parlamentari, doncs,
donarà suport a la proposta de resolució, també amb les esmenes que ha acceptat Ciutadans de Catalunya Sí que es Pot.
I hi donarem suport perquè nosaltres sí que estem a favor d’aquesta obra. Creiem
que aquesta és una obra necessària i important per a totes les terres de Lleida, però no
només per a les terres de Lleida sinó per a l’economia productiva en general de Catalunya, però també hi donarem suport perquè mensualment l’empresa d’infraestructures ja
realitza informes amb les dades actualitzades, tant de la construcció de la xarxa primària com dels informes parcel·laris del Segarra- Garrigues i, a més a més, aquests informes es faran arribar pertinentment als diputats del Parlament.
Per tal de donar resposta només a algunes dades a la informació que vostès mateixos requereixen, dir-los que el percentatge de finalització de l’obra ja està en el seu
40 per cent, que la inversió executada fins al moment és de 714 milions d’euros, que
la data de finalització del canal és l’any 2030, tal com preveu el pla econòmic financer per al conjunt de l’actuació pendent d’aprovació d’aquest Govern, i que el pressupost necessari per a la finalització de l’obra són de 335 milions d’euros, i això inclouria, doncs, també la concentració parcel·lària. Recordar-los només que l’obra va
ser adjudicada l’any 2001, que la construcció d’aquest canal, per tant, fa setze anys,
durant aquest període, set anys de Govern tripartit i set anys posteriors amb una
crisi econòmica molt greu. L’important és que l’obra continua, s’està treballant perquè aquesta obra pugui estar finalitzada i, com deia anteriorment, l’obra estarà finalitzada, com també està previst, l’any 2030.
Per tant, nosaltres hi votarem a favor, perquè estem a favor de la transparència, perquè l’obra es fa, els informes es realitzen, la Sindicatura de Comptes també els realitza i
no tenim cap inconvenient que aquests puguin ser públics.
Moltíssimes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta amb les transaccions incorporades?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.
Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament
del conjunt del canal Segarra-Garrigues
250-00511/11

Passem, per tant, al sisè punt de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues, també presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Javier Rivas.
Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Continuem amb el mateix tema, el mateix però és diferent.
Una parte es la obra –que és el que hem parlat abans– y otra parte es la superficie
que esa obra posibilitará al riego. Inicialmente ya, de esa previsión que había, un 40 por
ciento de la superficie que podía pasar de secano a regadío se perdió porque se puso, se
catalogó como zona ZEPA; de lo que se perdiera, quizás la palabra no es la adecuada,
pero, bueno, no es útil para el riego ni para la agricultura moderna porque es una zona
ZEPA.
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Claro, es una magnitud tan grande la pérdida que supone en un 40 por ciento de un
proyecto como este que hubo negociaciones para buscar de alguna manera alguna solución de que no fuera este porcentaje tan elevado de merma, ¿no? Entonces, se hicieron
como unos estudios de compatibilidad, de ver en qué medida podían afectar, podían
convivir la fauna –en este caso son aves esteparias– con el riego de soporte o con el riego. Para este fin, se contrató una empresa, Limonium. En el año 2012 se dispuso hacer
este estudio, de ver, primero contar cuántos pájaros hay para luego iniciar el riego, para
después volver a contar cuantos quedan, para ver si han incrementado o han mermado
la población y ver en qué medida está afectando, si positiva o negativamente al riego a
las poblaciones de pájaros. La sorpresa fue que en el 2012 no pudieron hacer el estudio
porque no había suficientes pájaros como para basarlo nada. Dejaron pasar un tiempo,
tres años, y en el 2015 se volvió a hacer el estudio, pero sigue sin haber pájaros. Es un
poco paradójico, por no decir de risa: o sea, estamos perdiendo un 40 por ciento de territorio que podríamos regar para proteger a unos pájaros que no existen, que no viven.
Yo entiendo que aquí ha podido haber un error de inicio de la declaración de impacto ambiental que, bueno, me parece bastante grueso y creo que incluso habría que pedir
responsabilidades. Pero, bueno, hay un error; llevamos cuatro años esperando, la respuesta que me dio la consellera por escrito; le pregunté «¿Qué es lo que piensan hacer?»
y me dijo: «Seguir esperando que vengan los pájaros.» Podemos estar así ad infinitum,
perdiendo un porcentaje altísimo de zona posiblemente regable y ¿qué es lo que está haciendo el gobierno?, que yo creo que esto es peor todavía que los errores de la vía. Lo
que está haciendo todos los años es ir con unas gàbies y soltar pájaros para que haya
suficiente población para poder realizar el estudio. Claro, los pájaros, por su naturaleza,
tienen alas y el territorio no les gusta y se van volando. Entonces, cada año se sueltan
pájaros, pero nos estamos haciendo trampas al solitario.
Tenemos que ser valientes, tenemos que hacer una reflexión, y si hay que negar la
mayor, pues, se niega. Si aquella zona no es una zona en la que habiten estos pájaros,
nos estamos equivocando protegiendo esta zona, porque no estamos protegiendo a los
pájaros. Los pájaros no viven allí, no nos confundamos; los pájaros viven en otro sitio.
La finalidad que tiene que tener cualquier sistema de protección ambiental es proteger a
los pájaros, pero allí no los hay.
Pues, lo que le pedimos al Gobierno es que gobierne, que no se haga trampas al solitario, que no se dedique a rellenar papeles para cubrir expedientes y que haga su trabajo, que su trabajo no puede ser otro que proteger a la fauna y a un ser más del ecosistema, que son los payeses de la tierra de Lleida, que también merecen protección y agua.
Vivimos un momento..., los payeses nos cuentan que, en los tres últimos años, igual
es casualidad o igual es tendencia por el cambio climático, pero los regímenes de lluvia
están siendo inferiores a lo normal. Si esto se consolidara como una tendencia, la única alternativa que tendrá la tierra de Lleida para no convertirse en recolectores de higos
chumbos será que tengamos regadío. Y, por lo tanto, tenemos que aprovechar cada gota
de agua y el canal Segarra-Garrigues, precisamente, los sistemas de regadío que tiene
pensado son sistemas de regadíos modernos donde se optimiza el agua gota a gota.
Gracias, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha esmena presentada també pel Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot. Té la paraula el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. Precisament, no estem parlant d’un sistema modèlic de rec,
sinó d’un sistema de rec bastant prediluvià, per dir-ho d’alguna manera. Bàsicament,
perquè jo crec que des del Departament d’Agricultura no s’ha entès mai o no s’havia
entès mai –no sé ara si s’entén– que es podia combinar la preservació de les espècies,
de les aus, amb mesures agroambientals o amb altres cultius, amb els conreus. I jo
crec que com que no s’ha entès s’ha apostat per un tipus determinat de model de regadiu que creiem –i no ho creiem nosaltres, ja ho he dit abans, ho creu el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible– que cal un replantejament i, a més a més, dóna
consells de com entomar-ho tal com ho tenim. Per tant, es tractaria que els fessin cas,
entre altres coses perquè l’obra està condicionada pels compliments, per exemple, de
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la directiva marc de l’aigua i els habitants o pels plans hidrològics i les conques internes per la qüestió dels cabals. I en un escenari de canvi climàtic com el que tenim
i, per tant –tal com vostè apuntava també–, de reducció del règim hídric, home, ens
hauríem de replantejar la tipologia de rec.
Però, en qualsevol cas, l’esmena presentada té relació amb allò que he dit abans de
la directiva europea, perquè l’any 2000 la Comissió Europea ja inicia un procediment
d’infracció contra l’Estat espanyol per la designació de les ZEPA, i l’any 2003 la Comissió Europea torna a iniciar un procediment d’infracció per una insuficient protecció de
les aus estepàries, específicament, en la tramitació d’aquest projecte de regadiu de què
estem parlant. I aquest segon procés d’infracció es manté obert; està obert perquè vol
certificar a la Unió Europea que es compleixen les mesures correctores i compensatòries previstes en l’estudi d’impacte ambiental i a la declaració d’impacte ambiental del
projecte de l’any 2010 i, és clar, així com les accions previstes en els plans especials i
de gestió de la ZEPA de la plana de Lleida. I aquest pla és el que conté 257 accions, que
s’han de desenvolupar en un termini de sis anys unes i en un termini de nou anys les
altres; les unes per un valor de 41,16 milions d’euros i les altres per un valor de 73,26,
que és el que nosaltres demanem que es planifiqui i s’expliqui a l’esmena que nosaltres
presentem.
És a dir, això que ens diu la Unió Europea –i, per tant, tampoc podrem votar el primer punt a favor, perquè ens ho està demanant amb base en una declaració d’impacte
ambiental concreta i no amb una altra–, ens diu que invertim tota una sèrie de diners.
I per tant, nosaltres el que demanem és que es faci cas d’aquesta directiva de la Unió
Europea amb la inversió d’aquests diners.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Aquest és un debat recurrent, és un debat que ve de lluny; no
és la primera vegada que estem parlant de la zona ZEPA, que estem parlant de si han
de ser més restrictives o menys restrictives. El cert és que la comissió, tal com s’ha dit
en el seu moment, per mancances en els procediments de declaració d’avaluació d’impacte ambiental i de les pròpies declaracions, va obrir procediment d’infracció –no
un, dos– sobre aquesta infraestructura, que nosaltres, ja he repetit en l’anterior intervenció que no la discutim, perquè la considerem estratègica per a la producció agroalimentària del país, però és cert que és una infraestructura que està condicionada per
tot un seguit d’elements.
Creiem que cal, en tot cas, fer una gestió més acurada de les ZEPA i dels instruments
de què ens vam dotar en la mateixa declaració d’impacte ambiental, perquè podrem dir
el que vulguem, el que és cert és que no només en aquest territori, en el conjunt del territori tenim una pèrdua de biodiversitat a Catalunya, malgrat les moltes figures de protecció que tenim.
Aquesta declaració d’impacte ambiental ha passat tots els filtres de la Comissió
Europea, és la que en aquests moments està en vigor, és la que s’ha de complir, és la
que s’ha de gestionar i, per tant, a expenses de saber si acceptarà l’esmena –que no
m’ha quedat clar– del grup de Catalunya sí que es Pot, nosaltres demanarem votació
separada dels dos punts, perquè al punt primer el Grup Parlamentari Socialista no li
podrà donar suport.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Ha demanat votació separada del punt primer... (Pausa.) D’acord.
Té la paraula, a continuació, el senyor Alberto Villagrasa, del Grup Parlamentari
Popular.
Alberto Villagrasa Gil

Sí, simplemente saber si va a aceptar la enmienda o no... (Veus de fons.) ¿Acepta?
Vale, nosotros votaríamos a favor de la propuesta de resolución.
Gracias.
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La presidenta

Té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. Ja he exposat abans unes quantes de les qüestions per les
quals nosaltres estem oposats a aquesta infraestructura, que, diguem-ne, compartint
arguments amb la Plataforma en Defensa de l’Ebre, entenem que és una infraestructura que només està pensada i dissenyada perquè hi hagi un excedent d’aigua que pugui ser exportada a la regió metropolitana de Barcelona, amb l’argument que aquesta
financi o sufragui part dels costos –sobrecostos, probablement, com ja també ha quedat demostrat–, doncs, que ha suposat aquesta infraestructura.
I aquí, diguem-ne, se va enganyar, per una banda, els pagesos, fent-los firmar documents inicialment i prometent-los, doncs, que podrien regar, uns documents que no
comprometien a res, i que, en tot cas, sí que van ser utilitzats per poder justificar davant
de la CHE la concessió que es va sol·licitar. Entenem que aquests pagesos van ser utilitzats per obtindre, simplement, aquesta concessió, però que després no poden regar,
perquè el cost de l’aigua que els suposa portar, de peu de finca, és inassumible en los
termes, diguem-ne, d’un envelliment de la major part d’aquesta població pagesa, i amb
unes expectatives, per tant, de futur, que no els permeten fer aquestes inversions i que
està sobrant d’aquesta concessió que, quan al final estarà fet tot lo tub, doncs, diran,
«Mira, esta aigua que ara mos sobra, alguna cosa n’hem de fer, perquè és nostra», diguem-ne; està concessionada i, per tant, aquí s’obre tota la possibilitat de fer negoci venent-la a la regió metropolitana de Barcelona.
I igual que s’ha tractat als pagesos de la zona, entenem que s’han tractat los moixons. Los moixons se’ls ha bandejat a banda i banda; amb aquesta proposta de resolució, doncs, sembla que, per una banda, vulgui aportar solucions a la integració ambiental del projecte, amb lo respecte de les aus, especialment les aus estepàries; això ha
comportat diferents sentències condemnatòries per part del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees el 2007, com s’ha esmentat, primer perquè el canal vulnerava la
directiva, i segona, per una insuficient protecció dels hàbitats esteparis en aquesta zona.
És a dir, com hem dit abans, és injust socialment perquè s’ha abusat i va en contra
dels pagesos de la zona; és impactant ambientalment perquè, com queda demostrat amb
aquestes sentències europees, doncs, no s’ha tingut en compte l’impacte ambiental que
això suposava, i és ineficient, com ham dit, des del punt de vista fins i tot de la sobirania
alimentària.
Amb tots aquests motius, nosaltres no podem donar suport al primer punt, perquè
entenem que el que fa és, doncs, d’alguna manera, fomentar l’extensió del regadiu, ho
diu explícitament, que és així, és a dir, si es detecta que, doncs, no hi ha moixons, que es
pugui continuar ampliant la xarxa de regadiu, i nosaltres hem dit que no mos sembla la
forma més adequada de malgastar diner públic.
En canvi, el punt 2 i l’esmena, si se li accepta, presentada per Catalunya Sí que es
Pot, doncs, mos sembla que sí, perquè, lo que fa és, sembla, tot i que és una cosa molt
genèrica, doncs, avançar en la protecció de les aus, si aquesta infraestructura continua
tirant endavant. I la tercera, doncs, és posar una miqueta d’auditoria pública en uns
comptes unes inversions que s’han anat fent i, per tant, doncs, cal saber exactament com
se gasten aquests diners.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula la senyora Violant Cervera.
Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Només algun aclariment, senyor Rivas, vull dir, inicialment la superfície que es demanava de protecció no era del 40 per cent, justament, però segurament aquest és el problema: aquesta ampliació de la superfície protegida ve a conseqüència de les nombroses denúncies i de les peticions de la mateixa
Comissió Europea, doncs, perquè aquestes zones de ZEPA s’ampliessin. Recordar-li
al senyor Vidal, diu: «El Departament d’Agricultura no ha entès mai que es pot fer
conviure l’agricultura amb els animals.» Recordar-li, també, quan es va aprovar, justament, aquesta declaració d’impacte ambiental, vostès eren consellers de medi amSessió 12 de la CT
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bient i agricultura, vull dir, formaven part del mateix govern. Per tant, en aquell moment potser li ho podien haver explicat més bé els seus companys de viatge, que eren
el partit dels socialistes.
I recordar-li també, al senyor Rivas, que la proposta de resolució que ens presenta
entra una mica en contradicció, justament, amb l’esmena que ha acceptat anteriorment, de Catalunya Sí que es Pot, perquè l’esmena que hem aprovat, de Catalunya Sí
que es Pot, diu que el compliment estricte de la normativa mediambiental europea i
les normes comptables que són d’aplicació i etcètera, etcètera. I recordar-li, només,
que nosaltres no podem votar a favor d’aquest punt, no perquè puguem estar a favor
o en contra les ZEPA, això pot ser molt discutible, sinó senzillament perquè estem
en una situació d’estricta execució de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea; per tant, el que està fent en aquests moments el departament és complir estrictament les sentències que li marca Europa. I nosaltres considerem que, almenys
de moment, no és pertinent, tenint en compte que ja portem setze anys de judicialització a nivell europeu, doncs, d’aquesta obra tan important per al nostre territori,
en aquest moment tornar a fer una avaluació de les premisses d’aquesta declaració
d’impacte ambiental. Almenys, per tant, de moment. Per tant, nosaltres, votaríem en
contra d’això, senzillament per això, perquè estem complint estrictament el que diu
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Votaríem a favor, evidentment, de les mesures necessàries, doncs, per poder protegir
les aus que es troben en aquest territori i també votaríem a favor, doncs, de l’esmena que
han acceptat, de Catalunya Sí que es Pot, perquè, senzillament, fem el que estableix la
comissió d’impacte, ja és el que estem fent, volem fer el seguiment i no tenim cap inconvenient, doncs, a fer-ho públic.
Moltíssimes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. El senyor Javier Rivas.
Javier Rivas Escamilla

Només un momentet, presidenta, que no ho he dit abans. Sí, sí que acceptarem
l’esmena. Crec..., el que diu la diputada Violant Cervera, que té raó, però és que
no és contradictori. Seguramente no me he explicado bien. Pienso que tenemos que
ser serios, que a veces hablamos de Europa como un ente extraño, Europa también
somos nosotros, también podemos aportar y el sistema de reparto de hectáreas de
ZEPA, tendríamos mucho que hablar sobre eso, porque al final, estamos protegiendo
sobre un número, sobre un plano, sobre un papel, no sobre una realidad. Y al final,
¿qué es lo que queremos? ¿Grabarnos la conciencia de que estamos protegiendo las
aves, o realmente protegerlas? Porque la ZEPA la hemos puesto en un sitio y en unas
dimensiones que se está demostrando en los estudios de Limonium que no se está
protegiendo absolutamente a ningún ave. Entonces, por ahí va un poco la reflexión
o la propuesta de resolución, en el sentido de decir, pues, «tenemos que hablar hasta
donde sea», y si hay que negar la mayor, habrá que negar la mayor, pero lo que no podemos seguir es engañándonos.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies. Tenint en compte que s’accepta l’esmena del Grup de Catalunya Sí
que es Pot i, per tant, es converteix en un tercer punt, s’ha sol·licitat votació separada del
punt primer. És així?
Per tant, votem primer el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 14 vots en contra.
I el punt 2 i 3.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat aquests dos punts.
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Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11

Passem al punt vuitè de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre les infraestructures, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula per a la seva presentació, la seva portaveu, la senyora Marina Bravo.
Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. En la exposición de motivos, quienes hayan podido leerla ya
habrán visto cuál es el objetivo de esta propuesta. Las infraestructuras son un factor determinante en el desarrollo de los territorios y en el bienestar de la ciudanía que vive en
ellos. Esta comisión tiene, por tanto, una gran responsabilidad. Pero los temas que aquí
se tratan suelen tener una doble característica. Por un lado, tienen en su mayoría un alto
componente económico; y, por otro, una altísima visibilidad mediática. Esta visibilidad
mediática, lejos de ser una ayuda, es una amenaza para los decisores, que pueden acabar no dando la importancia que debería a los criterios socioeconómicos o de necesidad, para dar prioridad a otros criterios, no ya políticos, que deben estar ahí, sino electoralistas. Y esto es, precisamente, lo que queremos evitar.
En la actualidad, además, es innegable que la capacidad inversora en infraestructuras del Gobierno de la Generalitat se encuentra muy condicionada por actuaciones pasadas y deudas. En estas circunstancias, la selección y priorización de cada una de las
inversiones resulta vital. Sin embargo, a menudo se presentan en esta misma comisión
propuestas de resolución que contemplan la ejecución de obras que no están incluidas
en ninguna planificación previa o cuya habilidad técnica y económica no ha sido ni siquiera evaluada. En otros casos, se propone la licitación inmediata de actuaciones que
tienen un presupuesto que condicionaría toda la capacidad inversora de la Generalitat
de los dos o tres años siguientes.
Hemos repetido aquí en numerosas ocasiones que la decisión de ejecutar o no una
obra de gran envergadura no puede tomarse a la ligera, y no debería hacerse, en ningún
caso, aisladamente, sin asegurarse de que no se compromete el presupuesto de otras actuaciones más necesarias, cosa que sólo puede conseguirse con un análisis del conjunto
de las necesidades. En Cataluña existen, desde hace años, diversos planes que analizan
la situación existente y que tienen planificadas numerosas actuaciones futuras. Y, aunque se actualizan regularmente, para las actuaciones pendientes no existe una priorización clara y objetiva, ni mucho menos consenso entre las diferentes fuerzas políticas,
las administraciones públicas, los agentes socioeconómicos ni los representantes de la
sociedad y de la ciudadanía. No existe, por tanto, en la práctica, un plan de inversión
estable y realista ni a corto ni a medio plazo, y esto es, precisamente, lo que pedimos
aquí.
Para quitar vulnerabilidad a las decisiones que se tomen sobre infraestructuras. Ese
plan debería tener criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, de evaluación constante y de transparencia y contar, además, con el mayor consenso posible, tanto de grupos
políticos como de agentes socioeconómicos, como de la ciudadanía. Y se apruebe o no
esta propuesta, seguiremos pidiéndolo cada vez que tengamos ocasión. No puede ser
que, si no fuera por los presupuestos anuales, no supiéramos qué tiene pensado hacer el
Gobierno el año que viene, y no debería parecernos normal que no sepamos, ni mucho
menos, lo que tiene previsto hacer dentro de dos años, dentro de tres, o dentro de cuatro.
De ahí, el objetivo de esta propuesta.
Gracias.
La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Té la paraula, per a la seva presentació, el seu portaveu, el senyor Marc Sanglas.
Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Senyora Bravo, podríem estar d’acord, eh?, en part del que vostè ens planteja, en la seva proposta, però la priorització necessita saber, també, els ingressos econòmics amb els quals compta aquest país, i aquest element no és possible en
aquests moments, donades les limitacions a les quals ens sotmet, especialment, el Govern de l’Estat.
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I no puc estar d’acord, tampoc, amb algun dels plantejaments que vostè ens fa en el
sentit que no està planificat. Tenim en aquest país un seguit de planificació que s’ha intentat generar consens, és cert que en algunes ocasions no genera el consens necessari
però, en tot cas, és un element de debat, però tenim un pla d’infraestructures de transport 2006-2026, que abasta tota la infraestructura o possibilitats, o inversions previstes
en l’àmbit viari, en l’àmbit ferroviari, i en l’àmbit logístic. Després, tenim, en l’àmbit
metropolità, el PDI 2011-2020, que també preveu un seguit d’infraestructures. Tenim un
pla d’infraestructures ferroviàries 2008-2015, per un valor de 4.000 milions d’euros, del
qual només s’han executat un 10 per cent, competència de l’Estat. Un pla d’actuacions
urgents 2014-2016, de 300 milions d’euros, dels quals s’ha executat un 4 per cent. Per
tant, miri, jo li poso l’exemple aquest de res, eh?: mesures urgents, una planificació que
s’havia de fer en dos anys, el Govern de l’Estat, amb un llistat d’infraestructures previstes i no s’ha dut a terme.
És evident, eh?, i escolti, i podríem compartir, hi insisteixo, molts dels aspectes de la
seva reflexió. En aquests moments, el Govern de la Generalitat no es pot plantejar, malgrat tenir la planificació en diversos àmbits, marcar quina és l’execució d’aquestes obres
en el proper quinquenni, com vostè ens demana en aquesta proposta de resolució. Bàsicament perquè la capacitat d’ingressos és desconeguda. És més, en aquest país, durant
el debat de l’Estatut del 2006, un dels elements que planava en tota aquesta discussió
va ser la manca d’inversió sistemàtica del Govern de l’Estat, i els redactors de l’Estatut
en aquell moment es van inventar una cosa que se’n deia disposició addicional tercera,
que era una disposició addicional que preveia que totes aquelles inversions, tots aquells
recursos previstos en la inversió a Catalunya per part del Govern de l’Estat que no s’executessin es transferissin al Govern de la Generalitat perquè el Govern de la Generalitat
fes aquesta inversió. Sap quan puja, això? 5.100 milions d’euros, 5.100 milions d’euros
que el Govern de l’Estat havia de transferir al Govern de la Generalitat per executar algunes de les infraestructures prioritàries que no s’han dut a terme.
Aquest és el que hi ha, i quan nosaltres plantegem –i deixi’m ja que li faci una lectura més de futur–, quan nosaltres plantegem que volem un país independent, passa per
aquestes coses, passa perquè tinguem els suficients recursos, tinguem la suficient autonomia per decidir sobre les nostres inversions i, per tant, poder aprovar aquest plantejament que vostè ens fa en un termini relativament curt, de poder fer una planificació de
les inversions. En aquests moments tenim, hi insisteixo, aquests plans directors, aquests
plans que ens permeten visionar quines són les necessitats del país i aquesta és la desgràcia, que l’únic que s’aconsegueix, en aquests plans directors, és fer un llistat de les
necessitats, i per desgràcia, al costat no podem posar la data de quan hauria de ser necessària la inversió. Si això ho poguéssim tenir i hi poguéssim tenir abast, no li càpiga
cap mena de dubte que el Govern donaria plenament suport a la seva proposta per poder
executar de manera immediata totes les infraestructures que es necessiten.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Jordi Terrades.
Jordi Terrades i Santacreu

És cert, tenim molts plans, els ha explicat el diputat de la majoria, de Junts pel Sí, el senyor Marc Sanglas. I en aquest debat jo crec que seria convenient no barrejar els temes, la
manca d’inversió o la falta d’inversió de l’Estat respecte a les responsabilitats que té, també, el Govern de la Generalitat, eh? Estant d’acord en que el Govern de l’Estat no està fent
allò que caldria fer i que està invertint menys o posant menys recursos en els pressupostos generals de l’Estat respecte al que caldria, respecte a la població de Catalunya o altres
paràmetres, com el producte interior brut de Catalunya, que estem molt lluny, després
de les partides pressupostàries que l’Estat fixa. Ara, el que estem debatent aquí, i aquesta proposta de resolució, que nosaltres li donarem suport, és què fa la Generalitat, eh?
Jo crec que, més enllà de la primera compareixença del conseller en aquesta comissió, quan va ser nomenat per explicar-nos de manera molt genèrica què és el que volia
fer com a conseller de Territori, el conseller Rull viu molt bé, si em permeten l’expressió, eh? Hi ha una certa comoditat, allò, «no sabe, no contesta», i no es compromet, eh?,
no es compromet a res. Segurament perquè el 2016 no vam tenir pressupostos i no coSessió 12 de la CT
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neixem tampoc quina era la previsió d’inversió del departament, molta o gran, eh?, però
seria bo conèixer, en aquelles infraestructures que són responsabilitat del Govern de la
Generalitat, què pensa fer el Govern de la Generalitat. És probable que en el pressupost
que s’ha anunciat que hi haurà, el 2017, puguem començar a conèixer algunes de les línies d’actuació en matèria d’inversió en infraestructures territorials, eh? O per què, per
exemple, el retard d’una altra infraestructura per nosaltres important, com la T-Mobilitat, que no s’ha explicat suficientment.
Deia el diputat: «És que no podem fer-ho perquè no coneixem la capacitat d’ingressos del Govern de la Generalitat, és desconeguda.» Vostès el que han fet ha sigut, per
les notícies que tenim dels pressupostos, vostès el que fan és renunciar justament a tenir
més ingressos, renuncien a desenvolupar una política fiscal, en la línia que ja els vam
marcar en l’anterior Ple del Parlament, que vostès no estan disposats a seguir.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, entre altres coses
perquè estaria bé conèixer això, quines són les previsions d’inversió del departament a
l’any 2017, i com que ja sabem que algunes de les inversions són o poden tenir caràcter
plurianual, coneixeríem el marc estratègic en què es mou el departament, perquè a hores
d’ara és un gran desconegut per part de la ciutadania de Catalunya, saber què pensa fer el
departament en matèria d’infraestructures el 2017 i en els propers exercicis pressupostaris.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, presidenta. A nosaltres la proposta de resolució ens agrada. Vostès ja
saben que alguns tenim l’origen a allò dels plans quinquennals i, per tant, parlar d’una
planificació a cinc anys vista ens sembla correcte, i ho estem demanant, no només en
infraestructures d’aquest tipus, sinó també en escoles, etcètera, etcètera. I, en canvi, a
veure, no, no ens agrada, diguem-ne, l’esmena de Junts pel Sí, perquè és Calimero, com
sempre: «Ai, que no em paguen», etcètera.
El que passa que aquí tenim un problema. Jo crec que no es pot fer tal com diu el
senyor Terrades, sinó que s’ha de posar en el mateix sac el compliment de l’addicional
tercera, perquè és que, si no, ens estaríem fent trampes al solitari. És a dir, si allà hi ha
uns compromisos que són per desenvolupar una sèrie d’infraestructures, i probablement
la part més gran, si aquests compromisos no sabem si es compliran perquè no es venen
complint, com hem de planificar? D’acord, podríem planificar només en allò que depèn
estrictament de la Generalitat, però és que jo no vull aquesta planificació a cinc anys.
Jo vull les infraestructures necessàries per al meu país i, per tant, vull que s’incorporin
els diners de l’addicional tercera i, per tant vull, que s’hi exigeixi, que el president de la
Generalitat exigeixi el compliment i, per tant, aleshores, planifiquem.
I per tant, és clar, a mi m’hauria agradat que s’haguessin posat d’acord amb una
mena de transacció –no sé si..., suposo que no li acceptaran l’esmena, perquè, si no, és
o caixa o faixa– en què hi haguessin les dues coses. És importantíssim, és essencial que
tinguem planificació, però és essencial l’exigència dels diners perquè si no aquesta planificació serà o bé fictícia o bé molt menor de la que pertocaria a la ciutadania de Catalunya. Per tant, és clar, com que només hi ha tres opcions, em deixen en el punt del mig
i ens abstindrem.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Santi Rodríguez... Perdó, tenia apuntat Santi
Rodríguez. Alberto Villagrasa.
Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Tengo menos canas que el señor Santi Rodríguez, pero, bueno.
Nosotros la propuesta, como filosofía, la vemos bien. La vemos bien porque al final de
lo que se trata es intentar hacer un balance y un calendario y priorizar aquellas inversiones en infraestructuras que son importantes para Cataluña. Aquí yo creo que habría
que hacer un análisis sin mirar de quien es la competencia para ver realmente cuáles infraestructuras son las más urgentes, las más prioritarias, y no estar constantemente «es
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que el Estado no invierte», cosa que es mentira, que además es mentira. Precisamente
quien más ha invertido en los últimos años en infraestructuras no ha sido precisamente
la Generalitat de Catalunya.
Y, además, cuando llegan propuestas y reclamaciones de la sociedad civil te das
cuenta que falta una cierta armonización a la hora de priorizar o de ver cuáles son las
necesidades reales que hay en el territorio. Por ejemplo, uno se va a Tarragona y ve que
en Tortosa su problema de infraestructuras para ellos es el más importante, y realmente
es grave y es importante. Pero hoy, por ejemplo, hemos tenido aquí una propuesta bastante completa por parte del Partido Socialista sobre las necesidades de movilidad y
de infraestructuras en el Baix Llobregat. ¿Y son necesarias? Evidentemente. Pero hace
poco aquí también tuvimos representantes de la sociedad civil del Vallés Oriental y el
Vallés Occidental que hablaban de sus carencias en infraestructuras, que eso perjudicaba a la movilidad no solo de las personas, sino que podía perjudicar a la economía y al
desarrollo de esas zonas industriales.
Bueno, ¿todo esto es real? Sí. Pero, evidentemente, se tiene que poner encima de la
mesa, conjugarlo todo y ver realmente qué infraestructuras son las más importantes,
que todas lo son, cuáles se han de priorizar y hacer un calendario. Y luego, evidentemente, entre todas las administraciones, mundo local, Generalitat y Gobierno de la nación–, priorizar aquellas inversiones que son más urgentes, ver qué se puede realizar,
cuáles se pueden atrasar porque a lo mejor no son tan necesarias o tan urgentes en el
tiempo, pero todo eso se tiene que poner encima de la mesa, porque, si no, vendrán las
excusas del Govern, excusas de mal pagador de que no se invierte cuando no es verdad.
En ese sentido, vemos que la filosofía es correcta y votaríamos a favor.
La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Saladié.
Sergi Saladié Gil

Molt bé, gràcies, presidenta. Un cop llegida la proposta de resolució, a mi no em
queda gens clar de quines infraestructures se parla. No ho posa. Llavors, és clar, no sé
si es fa referència a les viàries, a les ferroviàries, a les energètiques, a les d’aigua..., no
queda clar. Com que estem a la Comissió de Territori, entenc i dedueixo a través de la
seva exposició, doncs, que fa referència a les infraestructures viàries i ferroviàries, però,
és clar, quedi clar que no se sap el que es vota exactament, no? Almenys pel que està escrit i és el que queda constància per molt que després també oralment quedi enregistrat
en vídeo, etcètera, etcètera.
Dit això, compartim bona part de l’anàlisi, inclús podem arribar a compartir algunes
de les propostes, que, sense saber exactament a quines infraestructures fan referència,
però la proposta que nosaltres també sempre defensem de la necessitat de planificar,
d’anticipar-mos, de revisar allò que del que han fet no ha funcionat, que a vegades incorporen nous elements que modifiquen allò planificat, per a les d’infraestructures que
no estan contemplades a cap pla, per tant, nosaltres som ferms defensors de la necessitat
de planificar. Aquest, a més a més, és un bon moment per planificar infraestructures,
com nosaltres hem esmentat, però no compartim la solució que vostès plantegen estrictament dins del que votem, no?, que és la proposta de resolució.
Vostès parlen d’un pla d’inversió que, a més a més, com que no sabem a quines
infraestructures fa referència, no em puc arriscar a donar suport a una proposta com
aquesta. I més que un pla d’inversió, nosaltres el que plantegem és –jo ho he esmentat en
dues propostes de resolució anteriors–, és la revisió del Pla sectorial d’infraestructures
del transport. Pensem que aquest és lo marc en què s’hauria d’abordar aquesta anàlisi
que nosaltres compartim amb l’exposició de motius, i, en tot cas, doncs, un pla que hauria de, com he dit abans també, actualitzar d’acord amb un nou paradigma, unes noves
necessitats, unes noves demandes. I que, a més a més, com a CUP - Crida Constituent, i
en lo marc d’una legislatura excepcional com aquesta, que mos ha de conduir a les portes de la independència, doncs, que siguin la base per la confecció de com haurà de ser
la mobilitat en aquesta nova república que volem construir.
Dit això, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució per aquests motius que
acabo d’exposar.
Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada pels vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i del Grup
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
Seguim amb l’ordre del dia.
El punt 9 i el punt 10 han estat retirats.
Passem al punt 11: sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana
de Residus davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats
dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny. Podem procedir a
la seva votació directa?
(Marc Vidal i Pou demana per parlar.)
Digui’m, senyor Marc Vidal.
Marc Vidal i Pou

Sí. Si vol, 11, 12, 13 i 14 fan referència exactament al mateix tema i són quatre directives, diguem-ho així, públiques de diferents àmbits en relació amb la situació mediambiental del que estem parlant aquí. Per tant, es podrien votar conjuntament.
La presidenta

Es poden votar de forma conjunta? Tothom hi està d’acord? (Pausa.) Perfecte.
Sol·licituds de compareixença acumulades relatives als problemes
derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria,
Sallent i Balsareny
356-00352/11, 356-00353/11, 356-00354/11 i 356-00355/11

Per tant votaríem els punts 11, 12, 13 i 14.
Vots a favor de les propostes de compareixences?
S’aproven per unanimitat.
El punt 15 ha quedat retirat.
Sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes
perquè informi sobre la situació del transport públic a les Terres
de l’Ebre i exposi les seves demandes
356-00364/11

Passem al punt 16: sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic a
les Terres de l’Ebre i exposi les seves demandes.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
pel Transport Públic del Camp de Tarragona perquè informi
sobre la situació del transport públic i exposi les seves demandes
356-00365/11

Punt dissetè: sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma pel
Transport Públic del Camp de Tarragona davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic i exposi les seves demandes.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
I finalitzem l’ordre del dia de la comissió.
Moltes gràcies.
La sessió s’aixeca a la una del migdia i set minuts.
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