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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places. Tram. 250-00557/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 111; esmenes: BOPC 
349, 7).

2. Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa. Tram. 250-
00705/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 273, 51; 
esmenes: BOPC 309, 12).

3. Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500. Tram. 250-
00706/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 273, 52; 
esmenes: BOPC 309, 13).

4. Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga  
i Sant Salvador, al municipi del Vendrell. Tram. 250-00708/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 279, 12; esmenes: BOPC 309, 15).

5. Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès. Tram. 250-
00711/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 279, 16; 
esmenes: BOPC 309, 15).

6. Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens de rodalia 
a Premià de Mar. Tram. 250-00714/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
279, 19; esmenes: BOPC 309, 16).

7. Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Riba- 
roja d’Ebre. Tram. 250-00717/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 285, 50; esmenes: BOPC 319, 3).

8. Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol. Tram. 250-00725/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 13; esmenes: 
BOPC 319, 4).

9. Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 
i Vidreres. Tram. 250-00728/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. De-
bat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 294, 17; esmenes: BOPC 319, 5).
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10. Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant 
Adrià de Besòs. Tram. 250-00694/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 267, 32).

11. Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers. 
Tram. 250-00696/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
267, 35; esmenes: BOPC 309, 11).

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants 
Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori perquè presenti 
els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica. Tram. 356-
00542/12. Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell 
d’Administració d’AENA, perquè informi sobre la incidència de les protestes laborals 
a l’aeroport de Barcelona. Tram. 356-00546/12. Eduard Pujol i Bonell, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del 
Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el paper de l’Institut en la 
implantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge. Tram. 356-00569/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou 
places
250-00557/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López 

Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor (VTC) de vehicles de fins a nou places en l’àmbit de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius

I
L’activitat de transport de viatgers amb vehicle per carretera ha sigut objecte de 

regulació per part de les diferents administracions públiques per tal de satisfer les 
necessitats de transport en cada context econòmic i social i garantir-ne les condi-
cions idònies en matèria de seguretat i accés, tant dels nuclis de difícil accés com 
dels col·lectius de persones que requereixen atenció especial.

De conformitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei 16/1987 d’ordenació de 
transport terrestres correspon als poders públics planificar i promulgar les normes 
necessàries per a l’adequada ordenació del transport i «e) expedir les corresponents 
autoritzacions o llicències administratives que habilitin als particulars per a la pres-
tació de serveis i la realització d’activitats de transport de titularitat privada, subjec-
tes a control per raons d’ordenació».

Tanmateix, l’article 169 de l’Estatut de Catalunya estableix que «Correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers 
i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya» i que aquesta competència inclou: «a)) La regulació, la plani-
ficació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Per últim, tant la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici (article 5); com la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat (arti-
cles 5 i 17) estableixen la possibilitat de establir noves autoritzacions d’accés a una 
activitat de serveis o per a l’exercici de la mateixa respectant el principi de no dis-
criminació, necessitat justificada i proporcionalitat.

De fet, la Llei 20/2013 contempla específicament la qüestió del taxi i l’arrenda-
ment de vehicles amb conductor quan afirma que: «l’autorització serà l’instrument 
adequat per garantir la concurrència competitiva en els casos on hi ha una limita-
ció del nombre d’operadors en el mercat per l’escassetat de recursos naturals, l’ús 
del domini públic, les limitacions tècniques d’aquesta activitat o per la prestació de 
serveis públics sotmesos a tarifes regulades, inclosos aquells la prestació necessita  
la utilització del domini públic o perquè es tracti de serveis que puguin posar en risc 
la  seva adequada prestació, com succeeix, per exemple, amb l’exercici de les acti-
vitats desenvolupades pel taxi i l’arrendament de vehicles amb conductor, amb les 
concessions demanials o amb les oficines de farmàcia que es consideren incloses en 
les previsions de l’article 17.1 d’aquesta Llei».
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II
El desequilibri generat en el sector del transport donada la desregulació del sec-

tor del lloguer de vehicles amb conductor (VTC) i les interferències causades en 
serveis regulats i pertanyents al sector del taxi, posen de manifest la necessitat d’or-
denar el sector de les VTC.

El recent reglament aprovat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa de mani-
fest la capacitat de les administracions públiques catalanes de desplegar les seves 
competències en matèria de mobilitat i transport i, també, de protecció del medi 
ambient i salut pública vinculades al transport urbà i interurbà.

El desplegament reglamentari de la llei catalana de de transports (Llei 12/1987) 
via Decret 319/1990 estableix que «la prestació de serveis públics de transport de  
viatgers discrecionals amb vehicles fins a nou places es realitzarà a l’empara  
de l’autorització corresponent expedida per l’Administració de la Generalitat». La 
Generalitat té reconeguda, juntament amb els Ajuntaments, la competència d’emetre 
l’autorització corresponent per a la prestació del servei.

És per aquest fet que, donada la situació de desequilibri del sector es considera 
necessari que la Generalitat reprengui la seva capacitat reguladora de l’activitat de 
transport discrecional de viatgers.

És urgent regular el sector de les VTC així com esclarir la frontera de la seva 
activitat en relació al sector del taxi. D’igual forma, es necessari que la normativa 
catalana faci complir la limitació d’una llicència VTC per cada trenta llicències de 
taxi recollida en la legislació vigent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Estableixi, en règim d’atorgament de d’autoritzacions per a la prestació del 

servei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot moment 
de la relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el territori de Ca-
talunya.

2. Reconegui de forma expressa, per via de modificació legislativa i reglamen-
tària, que la competència de la Generalitat per atorgar llicències a VTC ho és sense 
perjudici de la competència de les administracions locals i metropolitanes per esta-
blir les disposicions administratives i normes reglamentàries que siguin procedents 
en matèria de seguretat vial, salut pública i medi ambient.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28911 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28911)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació al punt 1

1. Treballar per fer possible, en règim d’atorgament d’autoritzacions per a la pres-
tació del servei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot 
moment de la relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el terri-
tori de Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a 
Terrassa
250-00705/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 30812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dimecres vàrem saber per declaracions del conseller de Territori i sos-

tenibilitat, Hble. Sr. Damià Calvet i Valera que el nou sistema de tarifació i paga-
ment del transport públic conegut com a T-Mobilitat no estarà en funcionament 
fins a l’any 2021. Aquest nou sistema significarà la desaparició de l’actual sistema 
de zones que serà substituït per un sistema personalitzat al perfil de l’usuari, i amb 
un criteri de cost per distància recorreguda i reducció d’aquest segons fidelitat en 
els trajectes. Aquest és un canvi que solucionarà els conflictes que presenta l’actual 
mapa tarifari i que sobretot permetrà acabar amb la situació d’injustícia i greuge 
comparatiu que pateix Terrassa respecte altres ciutats a l’estar ubicada en zona 3 des 
de l’origen de l’actual sistema.

No obstant, els successius endarreriments en la implementació de la T-Mobilitat 
han agreujat i perllongat en el temps el perjudici i podríem dir que el tracte discrimi-
natori que pateixen els terrassencs i terrassenques. Com el que pateixen els estudiants 
universitaris de Terrassa que van diàriament a la Universitat Autònoma o a universi-
tats de Barcelona havent de pagar el cost de 3 zones. O les persones que diàriament 
també han d’anar a treballar a Barcelona. Hem de tenir present que la diferència en-
tre un títol T-Jove de 2 zones (113,00 €) i un de 3 zones (159,35 €) és de 45,75 €. I la 
diferència entre un títol T-Mes de 2 zones (72,00 €) i un de 3 zones (102,00€) és de 
29,30 €.

La recent modificació introduïda per ubicar tots els municipis de l’AMB en zona 1  
ha incrementat encara més el greuge compartiu. Un desplaçament entre Sant An-
dreu de la Barca i Plaça de Catalunya a Barcelona d’aproximadament 27 km de 
distància té un cost d’una zona, mentre que un desplaçament des de Terrassa a las 
mateixa Plaça de Catalunya que té la mateixa distància té un cost de zona 3. La di-
ferència en el títol T-Jove és de 75,35€ i en el títol T-Mes de 48€, això recorrent la 
mateixa distància.

Considerem que aquesta és una situació insostenible, que situa a Terrassa, la ter-
cera ciutat de Catalunya en una situació de discriminació flagrant i d’injustícia vers 
els seus habitants. El que seria desitjable i de justícia és que la ciutat de Terrassa 
passés de zona 3 a zona 2. Tanmateix, considerem que es podrien prendre mesures 
transitòries dirigides als usuaris que pateixen d’una manera més punyent l’elevat 
cost del transport públic com són els joves o aquells usuaris que utilitzen més regu-
larment el sistema de transport públic metropolità.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Modificar la zona tarifària d’aplicació a Terrassa passant de zona 3 a zona 2 per 

als títols de transport T-Jove i T-Mes en tant que no entri en vigor la T-Mobilitat.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35669)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del text de la proposta

Revisar en el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema tari-
fari de Terrassa, amb un sistema objectiu en funció del recorregut realitzat que eli-
mini l’actual estructura zonal.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 30813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
pacificació de la B-500, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El debat sobre la B-500 al seu past per Sant Fost, així com la construcció de pos-

sibles alternatives fa temps que cueja.
Un debat que molts veïns i veïnes consideren que cal abordar amb major comple-

xitat i profunditat. Alguns veïns i veïnes estan plantejant la necessitat d’una consulta 
municipal impulsada pel mateix consistori que posi damunt de la taula les diferents 
opcions i que serveixi per encetar un veritable debat ciutadà de manera que es pugui 
prendre la millor decisió possible per al municipi i els seus veïns i veïnes.

És evident que la B-500 és una alternativa que a dia d’avui utilitzen molts vehi-
cles per evitar els peatges de la C-32 i la C-33, però el debat actual sobre els peatges, 
les seves concessions i la euro vinyeta, fa necessari un debat en tota la seva amplitud.

Aquesta carretera entre Badalona i Mollet no afecta només al nucli urbà de la 
vila, sinó que provoca afectacions des del km 6 fins el km 12,8, ja que les diferents 
urbanitzacions també formen part del municipi de Sant Fost, i a la vegada tenen 
grans dificultats de mobilitat amb el nucli urbà sinó es desplacen en vehicle privat, 
fet que també augmenta el trànsit de la via.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instal·lar passos de vianants a totes les entrades i sortides de les urbanitzacions 

i garantir una arribada segura a les parades de bus.
2. Estudiar la possibilitat de reduir les amplades dels carrils per tal de reduir la 

velocitat.
3. Estudiar la possibilitat que la zona urbana sigui considerada zona 30km/h.
4. Estudiar la possibilitat d’instal·lar grups semafòrics per reforçar la seguretat.
5. Impulsar el transport públic urbà per connectar les urbanitzacions (Mas Corts, 

Mas Llombart, La Conreria) amb els serveis existents entre el poble i l’estació de 
rodalies de Sant Fost.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 35670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35670)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

Analitzar els passos de vianants existents a la travessera de la B-500 al seu pas 
per Sant Fost de Campsentelles per si calgués implantar-ne més, tenint en compte la 
seguretat viària i la funcionalitat de la carretera.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Analitzar la possibilitat de reduir l’amplada dels carrils tenint en compte la segu-
retat de la carretera, la comoditat del trànsit i la seva fluïdesa.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

Limitar la velocitat a 40 km/h en el tram urbà de la travessera, i a 30km/h a la 
zona escolar, aproximadament entrecreuament de la B-500 amb el carrer escoles.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

Instar l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a la possible instal·lació d’un 
semàfor a la zona del carrer Severo Ochoa, i altres actuacions de millora urbana 
d’acord amb les seves competències i els compromisos establerts.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

Instar al Govern a col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Fost per millorar la co-
bertura dels serveis de transport públic al municipi i fer-lo arribar a les urbanitza-
cions Mas Corts, Mas Llombart i la Conreria.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables 
de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell
250-00708/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 30960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada, David 

Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre problemàtica de la zona inundable de Coma-ruga, 
Sant Salvador (el Vendrell), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa anys que els barris marítims del Vendrell pateixen de forma sistemàtica les 

conseqüències d’una mala planificació urbanística per la manca de sistema de re-
collida d’aigües pluvials, així com una mala gestió dels sistemes hídrics i fluvials.

A part de les inundacions, es dóna el cas que la llera de la Riera de la Bisbal, re-
corre el municipi fins a la desembocadura a la zona de Sant Salvador.

La llera de la riera en la seva desembocadura, divideix la zona de Sant Salvador  
de manera que en dies de pluviometria s’impossibilita el trànsit entre banda i banda de 
la llera a causa de la manca d’infraestructures com per exemple un pont elevat que ho 
permeti amb totes les garanties de seguretat aquesta via de comunicació, a més és la 
que connecta el Vendrell marítim amb Calafell.

Els dies en què aquesta via queda tallada per protecció civil a causa de la crescu-
da de la Riera, els veïns/es han de variar la ruta donant una volta de 15 km per anar 
a la població veïna de Calafell quan el recorregut normal, és d’uns 2-3 km.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar, de manera urgent, un estudi hidràulic de la Riera de la Bisbal en el 

seu pas pels Barris marítims del Vendrell fins a la seva desembocadura a San Sal-
vador.

2. Un cop realitzat l’estudi, l’Agència Catalana de l’Aigua dissenyarà un projecte 
en el termini màxim d’un any que resolgui de manera definitiva el greu problema 
dels Barris marítims del Vendrell.

3. Fins que no sigui executat el projecte, es realitzaran actuacions puntuals per 
evitar noves inundacions.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 35671 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35671)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Realitzar, de manera urgent, un estudi hidràulic els treballs tècnics per a l’ac-
tualització de la informació de perillositat d’inundació del tram de la Riera de la 
Bisbal en el seu pas pels Barris marítims del Vendrell fins a la seva desembocadura 
a San Salvador, mitjançant la realització d’un model hidràulic bidimensional.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Una vegada actualitzats els treballs tècnics, valorar si cal impulsar alguna ac-
tuació per tal de poder resoldre la problemàtica d’inundació en el tram final de la 
Riera de la Bisbal, tenint en compte la importància ecològica d’aquest tram final i 
de la plana agrícola adjacent fins a la seva desembocadura; així com el projecte de 
renaturalització de les Madrigueres.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Assessorar a l’Ajuntament del Vendrell, per les actuacions puntuals a dur a 
terme a la Riera de la Bisbal en el seu pas pels Barris marítims del Vendrell, per evi-
tar noves inundacions, tenint en compte la importància ecològica del tram final de 
la Riera de la Bisbal i de la plana agrícola adjacent fins a la seva desembocadura, 
així com el projecte de renaturalització de les Madrigueres.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del 
Vallès
250-00711/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 31388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

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

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre Badia del Vallès lliure d’amiant, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tots els edificis d’ús residencial de Badia del Vallès, uns 200 edificis construïts 

als anys 70 per l’Instituto Nacional de la Vivienda, del qual la Generalitat, mitjançant 
l’Incasòl, n’és el successor legal, tenen presència de fibrociment, amiant i ciment, en 
l’arquitectura exterior dels edificis, a les galeries exteriors, els tubs de ventilació ex-
terns i les cobertes.

Els elements dels edificis amb presència d’amiant s’estan deteriorant perillosament. 
Les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE) estan identificant aquest  deteriorament 
com una deficiència greu, arran del perill imminent de despreniment dels elements 
 d’amiant i perquè els elements exteriors dels edificis tenen un risc important de dis-
persió de fibres d’amiant.

No existeix cap municipi a Catalunya amb una problemàtica global com aques-
ta, la presència, i sobre tot el deteriorament dels elements amb amiant, comporten 
un perill per la salut ambiental i per la salut pública, competència de la Generalitat.

A través del Pla director d’obres revisat (PDOR) de l’any 2007, s’ha intervingut en 
30 comunitats retirant l’amiant i instal·lant balcons, però des de fa temps està aturat 
i falten encara 50 comunitats més per intervenir. Mentre en relació a la resta d’habi-
tatges, no inclosos al PDOR, no existeix cap previsió d’intervenció.

Davant la inacció de la Generalitat, l’Ajuntament de Badia del Vallès està realit-
zant un catàleg d’elements d’amiant i una diagnosi de l’estat dels edificis per poder fer 
un Pla de retirada, prioritzant les actuacions més urgents en funció de l’estat de peri-
llositat de cada element amb un mapa d’amiant, cofinançat entre l’associació de veïns 
i l’Ajuntament. També ha retirat tots els elements d’amiant de les escoles de primària 
i  retiraran el de la resta d’equipaments municipals.

El Pla necessari de retirada de l’amiant, i el seu cost, no el poden assumir ni 
l’Ajuntament ni els veïns. L’Ajuntament va plantejar a l’Agència de l’Habitatge la re-
definició del PDOR per tal que les quantitats previstes per la instal·lació de balcons 
es destinin només a la retirada de l’amiant per tal de poder incloure més habitatges, 
però l’Agència s’hi va oposar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar de 

manera urgent un Pla integral de retirada de l’amiant a tot el parc d’habitatges, via 
pública i jardins de Badia del Vallès.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, 

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35672)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de la proposta

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a redefinir el PDOR 
en el sentit de finançar la retirada de l’amiant, en aquells casos que calgui d’acord 
amb la normativa existent sobre la matèria.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de 
trens de rodalia a Premià de Mar
250-00714/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 31455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, José María Cano Navarro, diputado, Sergio 

Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre el apeadero de los trenes de cercanías en Premià de 
Mar (Maresme), para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
En 1964, Renfe construyó los apeaderos que debían dar servicio a las poblacio-

nes de Premià de Mar y Cabrera de Mar. En aquel momento, la población de Pre-
mià de Mar rondaba los 8.000 habitantes, mientras que la población de Cabrera 
no alcanzaba los 1.700. Por diversas razones, aquellos apeaderos acabaron siendo 
abandonados.

Si tenemos en cuenta que la población actual de Cabrera de Mar supera los 4.600 
habitantes y la de Premià de Mar supera los 28.000, no parece que las razones que 
llevaron a la construcción se extinguieran con el paso del tiempo. Un ejemplo de ello 
es que el apeadero de Cabrera de Mar se rehabilitó y se puso en funcionamiento en 
2003, mientras que el apeadero de Premià de Mar está aún pendiente de ponerse en 
funcionamiento.

A lo largo de todo este tiempo no sólo ha habido un incremento de la población, 
sino que también han aparecido nuevos equipamientos como son los institutos públi-
cos construidos en los años ochenta en el barrio de Can Pou de Premià de Mar o el 
puerto recientemente ampliado. La evolución, lejos de reducir la demanda de usua-
rios de transporte ferroviario, ha hecho que esta aumente hasta niveles no previstos 
cuando se construyó esa línea de tren. Esta realidad es la que probablemente explica 
que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 consignaran una parti-
da para la ejecución de las obras, que debían permitir la puesta en marcha de dicho 
apeadero. A finales de aquel mismo año, la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
afirmó que la puesta en marcha del apeadero se estaba estudiando en el contexto del 
Plan de Infraestructuras para las Cercanías de Barcelona. Un año después, el Go-
bierno de España traspasó los servicios de cercanías al Govern de la Generalitat. 
Así, desde 2010 la administración responsable sobre la gestión de las paradas, los 
horarios y las tarifas de los trenes de cercanías es la Generalitat.

Ante lo anteriormente expuesto, parece razonable que se vuelva a considerar la 
conveniencia de rehabilitar la zona del apeadero de Premià de Mar para su puesta 
en funcionamiento.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar los estudios técnicos necesarios orientados a habilitar una nueva pa-

rada de transporte ferroviario en el apeadero de Premià de Mar.
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2) Coordinarse con el Ministerio de Fomento para establecer un calendario y la 
inversión necesaria para ejecutar las obras necesarias para habilitar el apeadero de 
Premià de Mar.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; José María Cano Navarro, Sergio Sanz Ji-

ménez, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 35673)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

Impulsar l’elaboració d’un estudi de la viabilitat funcional i tècnica d’un nou 
abaixador a Premià de Mar.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Instar el Ministeri de Foment a l’execució del nou abaixador de Premià de Mar, 
si es determina de forma prèvia la seva idoneïtat.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 32087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 
Socia listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de rebuig al pro-
jecte del macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-roja de l’Ebre, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’anunci del projecte de construcció d’un macro abocador al municipi de Riba- 

roja d’Ebre ha provocat un rebuig pràcticament unànime del Consell d’Alcaldes de 
la Ribera d’Ebre i del Consell Comarcal.

La comarca de la Ribera d’Ebre ha patit la deslocalització d’empreses, davant 
d’un futur tancament de les centrals nuclears i amb una manca de diversificació 
econòmica per fer-hi front, ha generat un sentiment d’incertesa envers el futur a tota 
la població.

A la Ribera d’Ebre han apostat pel turisme de qualitat aprofitant els actius his-
tòrics, patrimonials i naturals. Han apostat pel sector primari i sobretot pel sector 
agroalimentari, posant en valor els productes i la seva qualitat. Aquesta és una línia 
de treball que ha costat molt de consensuar i engegar, però que ha aconseguit que 
tots els municipis de la comarca, i persones a nivell particular, hi apostin. Després 
de tots els esforços, un projecte com el de l’abocador de residus industrials plantejat 
al municipi de Riba-roja xoca frontalment amb la línia marcada i consensuada a la 
comarca.

A Tivissa ja existeix un abocador, projecte que es preveia pels municipis de les 
comarques de Terra Alta, Priorat i Ribera d’Ebre, però que s’ha convertit en un gran 
abocador per més de la meitat dels residus industrials de tota Catalunya. A més, el 
trànsit rodat dels tràilers ha marcat el perfil geogràfic del sud de la comarca i ha su-
posat una limitació pel desenvolupament econòmic dels municipis veïns.

La comarca de Ribera d’Ebre ha desenvolupat un projecte de comarca on el 
desenvolupament econòmic i social de tots els municipis estigui basat en el turisme 
rural i gastronòmic, en els actius històrics i naturals, en la qualitat dels productes 
i l’entorn, i amb una indústria compatible amb la Reserva de la Biosfera. I no un 
model basat en situar-hi els abocadors dels residus industrials de tot Catalunya pel 
benefici econòmic d’un sol municipi, que de ben segur marcarà el futur de tota la 
comarca de per vida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a paralitzar imme-

diatament els tràmits del Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Agència Cata-
lana de Residus en relació amb el projecte d’un abocador a Riba-roja de l’Ebre per 
ser contrari a la línia de desenvolupament econòmic consensuada per tots els mu-
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nicipis riberencs que marcaria de forma negativa el futur de tota la comarca de la 
Ribera d’Ebre i atès l’existència prèvia d’un altre abocador a Tivissa.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Carles Castillo 

Rosique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36826 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36826)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a Continuar amb 
el procés de revisió administrativa del projecte de l’abocador a Riba-roja de l’Ebre, 
des del punt de vista ambiental, urbanístic i de l’adequació de les futures llicències 
municipals al Pla Especial Urbanístic vigent en el cas d’incompliment de la norma-
tiva vigent i obrir el procés de revisió anticipada de l’avaluació ambiental de l’abo-
cador.

Al mateix temps, s’insta al Govern a tenir en consideració, en les tramitacions 
administratives, la posició del territori en ser contrari l’abocador, a la línia de 
desenvolupament econòmic consensuada per tots els municipis riberencs que mar-
caria de forma negativa el futur de tota la comarca de la Ribera d’Ebre i atès l’exis-
tència prèvia d’una altre abocador a Tivissa.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 32545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució Salvem l’estany Llampol, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 28 de Febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquests espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. XVIII i XIX amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Serra– 
Saguer, inclòs dins l’inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, totalment 
dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat en el 
seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN riu 
Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació, com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la pos-
sibilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap 
al sistema de recs d’escorrentia i, en conseqüència, cap a la resta de closes, basses, 
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estany Llampol i el riu Torrelles, pot provocar unes alteracions irreversibles al con-
junt d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNA-
TURA 2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es 
revisarà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement 
legal específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema 
d’Espais Naturals Protegits» 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Constatar que la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai descrit im-

plica un risc molt elevat de malmetre els valors naturals i paisatgístics d’aques-
ta zona humida i que no n’autoritzi la construcció i posterior explotació d’aquesta 
granja.

2. Que la zona compresa entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) 
i els dos polígons protegits de l’EIN Basses de l’Albera on s’hi troben aquest con-
junt de closes, basses i estanys on s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna 
d’interès comunitari, s’afegeixi a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses de 
l’Albera i que passi a formar part de la Xarxa Natura 2.000.

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro 

Solé, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36827 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36827)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Constatar que la instal·lació d’una granja de porcs en aquest espai descrit pot 
implicar un risc elevat de malmetre els valors naturals i paisatgístics d’aquesta zona 
humida, pel que cal garantir el màxim de zel ambiental i territorial en la tramita-
ció administrativa per atorgar o denegar les corresponents llicències i avaluacions 
ambientals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. S’estudiï la viabilitat d’afegir a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses 
de l’Albera i que passi a formar part de la Xarxa Natura 2.000, la zona compresa 
entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) i els dos polígons protegits de 
l’EIN Basses de l’Albera on s’hi troben aquest conjunt de closes, basses i estanys on 
s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès comunitari.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 32854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millo-
ra de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Aquesta proposta de resolució ve donada arran dels diferents accidents greus 

esdevinguts a la carretera C-63, entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment 
greus els succeïts aquest estiu passat i, el també recentment, a principis de març. Cal 
recordar que aquesta carretera és una de les que ha registrat més accident mortals 
durant el 2018 a la demarcació de Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

En aquest sentit, defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la se-
guretat i la vida de les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica per sobre 
de qualsevol altra consideració. És per això que creiem necessari un debat sobre el 
paper que exerceix en la nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que 
moltes vegades es mouen a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». De-
fensem que qualsevol solució ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la 
velocitat en una carretera que travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només de les que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació 
de la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat, també té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat, com per exemple 
els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot accedir 
des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en algunes 
sortides i entrades visibilitat suficient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Adoptar mesures efectives per a la reducció de la velocitat a les zones on s’ha-
gin produït més accidents.

2. En els accessos i sortides més utilitzats de les urbanitzacions, implementar 
carrils de desacceleració i d’incorporació. En aquells accessos que per la seva con-
figuració sigui impossible realitzar carrils d’acceleració i desacceleració, instal·lar 
mecanismes intel·ligents per regular de forma segura el trànsit i evitar riscos per als 
habitants de les urbanitzacions.

3. En les parades del transport públic, la línia que uneix Lloret de Mar amb Giro-
na, proposem la construcció de passos subterranis o elevats per facilitar la mobilitat 
dels vianants entre una i altra banda de la carretera. En aquest moment és molt ur-
gent resoldre el creuament de la via, ja que molts estudiants provinents de Vidreres 
es veuen obligats a creuar la carretera corrent evident perill.

4. A causa d’un augment de la utilització, per part de vianants, dels vorals des de 
la sortida de Lloret de Mar fins al túnel Monturiol, proposem que s’adeqüin aquests 
i siguin aptes per poder caminar per ells.

5. Estudiar mesures a curt termini per poder fer efectiva la reducció de la veloci-
tat a la via per tal d’evitar els accidents produïts per excés de velocitat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 24.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 36844)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Estudiar, mitjançant el Servei Català de Trànsit la idoneïtat de la instal·lació 
de controls fixes de velocitat en les zones de més accidents, tenint en compte també 
la perillositat de la resta de trams de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Projectar millores dels carrils d’acceleració i desacceleració als accessos on 
sigui viable, o considerar la formació de determinades rotondes als indrets on la 
complexitat viària ho exigeixi.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Possibilitar que els autobusos realitzin la maniobra a la mateixa intersecció, 
en el cas de les futures rotondes, i en la resta de casos estudiar la solució més adient.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Preveure un itinerari de vianants entre l’accés a Pinars i la zona urbana de 
Lloret, i estudiar la possibilitat d’un nou itinerari de vianants fins al túnel de Mon-
turiol.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Estudiar una pacificació de la C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres, amb la im-
plantació de rotondes que obliguen a reduir la velocitat als seus accessos a 40 km/h.
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, 
de Sant Adrià de Besòs
250-00694/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los terrenos 
de la antigua fábrica de cartón Llandrich de Sant Adrià del Besòs, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comisión de Territorio y Sostenibilidad del Parlamento de Cataluña aprobó 

el pasado 17 de octubre de 2018 la Resolución 96/XII, sobre el mantenimiento de la 
titularidad pública de los terrenos del Incasòl. Con esa resolución aprobada a partir 
de una propuesta de Ciutadans, se instó al Gobierno de la Generalitat a garantizar 
que todas las parcelas de propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en mu-
nicipios considerados de alta demanda acreditada mantengan la titularidad pública 
y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régimen de alquiler 
asequible o de cesión de uso.

La resolución también requería al Gobierno autonómico que para cumplir con 
los objetivos de la resolución procediera a revisar y reconsiderar las operaciones de 
venta de terrenos urbanos de propiedad del Incasòl que estaban en marcha en ese 
momento y los que se hubiesen previsto para el futuro.

El Govern de la Generalitat no ha atendido a lo acordado por la mayoría parla-
mentaria en aquella comisión, muestra de ello es que el pasado día 29 de enero de 
2019, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad anuncia que pone a la venta 
los terrenos de la antigua fábrica de cartón Llandrich de Sant Adrià de Besòs, pro-
piedad del Incasòl. Según la información proporcionada por el propio Departamen-
to, hay previsto construir 120 viviendas, de las cuales 60 podrán ser destinadas a la 
venta libre, 20 a la venta con precio concertado y sólo 40 serán destinadas a alquiler 
protegido.

En el Área Metropolitana de Barcelona el pago de la vivienda es uno de los 
principales problemas económicos a los que tienen que hacer frente los ciudadanos, 
especialmente debido al incremento de precios sufridos durante los últimos años. 
La solución al problema de la vivienda requiere, entre otras medidas, de una plani-
ficación que permita a la Administración Pública dotarse de un parque público de 
vivienda suficiente como para influir en el mercado privado. La resolución referida 
al inicio se aprobó, precisamente, para evitar situaciones como la de los terrenos que 
el Gobierno autonómico pretende vender en Sant Adrià de Besòs, que ha sido tónica 
habitual durante muchos años y que debe abandonarse a favor de un nuevo modelo 
que permita crear y consolidar ese parque público de vivienda.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cancelar la puesta a la venta de los terrenos de la antigua fábrica de cartón 

Llandrich de Sant Adrià del Besòs, buscando los mecanismos legales y de finan-
ciación oportunos para desarrollar el sector de forma que se garantice la titularidad 
pública de las viviendas que se desarrollen.
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2. Reafirmar el compromiso del Parlamento de Cataluña con los objetivos de la 
Resolución 96/XII, aprobada en la Comisión de Territorio y Sostenibilidad el día 17 
de octubre de 2018.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels 
lloguers
250-00696/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 29990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la limitació de les pujades de 
preu del lloguer, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La dificultat d’accedir a un habitatge digne és una greu vulneració de drets que 

pateix diàriament la població de Catalunya. Les lleis que regulen l’accés a l’habitat-
ge han beneficiat tradicionalment pràctiques especulatives i han desprotegit les per-
sones, permetent els 11.547 desnonaments que hi ha hagut durant el tercer trimestre 
de 2018 a l’Estat Espanyol. D’aquests, Catalunya encapçala el rànquing amb 2.351 
desnonaments que la situen, amb el 22%, com la regió on més se n’han efectuat.

L’actual Llei d’Arrendaments Urbans és responsable de 1.738 d’aquests desno-
naments, que van en increment any rere any. La situació d’inseguretat residencial 
genera angoixa i té efectes devastadors en la salut mental de les famílies que la pa-
teixen. Durant el 2018 hi ha hagut almenys dos suïcidis relacionats directament amb 
un procés de desnonament.

La desregulació de preus de lloguer, sumada a la curta duració de contractes, és 
una de les causes principals de desnonaments tant efectius com silenciosos, famí-
lies que han d’abandonar el seu habitatge per pujades de preu a les que no poden fer 
front: la mitjana de preu de lloguer a Barcelona ha arribat a ser de 948 € durant el 
2018.

És per això que, juntament amb mesures urgents destinades a augmentar el parc 
d’habitatges públics, cal fer passos per a poder regular els preus de lloguer i protegir 
el dret a l’habitatge de la població de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat que demani al Govern de l’Estat introduir les 

mesures pertinents que permetin als Ajuntaments intervenir en els preus de lloguer 
regulant i limitant les pujades a zones definides com a tensionades, on s’hagi produït 
un increment abusiu de les rendes de lloguer de vivenda habitual que obstaculitzi 
als seus habitants l’accés a una vivenda a un preu raonable i, amb això, l’exercici del 
dret constitucional a la vivenda.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 34189 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34189)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

1. Insta al Govern de la Generalitat que demani al Govern de l’Estat a treballar 
en una modificació de llarg recorregut del marc legislatiu que regula el mercat de 
lloguer, que vagi més enllà del RDL aprovat per l’Estat, introduir les mesures per-
tinents que permetin als Ajuntaments intervenir en els preus de lloguer regulant i 
limitant les pujades per incidir en les a zones definides com a tensionades, on s’hagi 
produït un increment abusiu de les rendes de lloguer de vivenda d’habitatge habi-
tual que obstaculitzi als seus habitants l’accés a una vivenda un habitatge a un preu 
raonable i, amb això, l’exercici del dret constitucional a la vivenda l’habitatge.
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