
CT 
Comissió de Territori  
Parlament de Catalunya 

Sessió 34. Dimecres, 25 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del 
Transport Públic davant la Comissió de Territori per a informar sobre el pla 
Tren 2024. Tram. 357-00887/12. Comissió de Territori. Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a infraes-
tructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l'11 de se-
tembre de 2020. Tram. 250-01508/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 688, 9; esmenes: BOPC 719, 58). 

3. Proposta de resolució sobre l'establiment d'unitats de reserva en el servei 
ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur. Tram. 250-01512/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 
688, 12). 

4. Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei 
ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Granollers-
Canovelles. Tram. 250-01513/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 688, 13; esmenes: BOPC 719, 59). 

5. Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, 
cultural i social de la Casa Buenos Aires. Tram. 250-01580/12. José Rodrí-
guez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà, Glòria Freixa i Vilardell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candida-
tura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 723, 8). 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes 
vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries de les co-
marques de Girona i Lleida l'11 de setembre de 2020 

250-01508/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 76757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel 
Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre els sabotatges i actes vandàlics a determinades infraestructures i 
línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida produïts el passat 11 
de setembre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

La matinada del passat dia 11 de setembre es varen produir una sèrie de sa-
botatges i actes vandàlics a determinades infraestructures i línies ferroviàries 
de les comarques de Girona i Lleida, actes totalment injustificables, gratuïts i 
innecessaris que alteraren substancialment el normal funcionament i el servei 
dels operadors de trens. 

A banda dels danys quantiosos i dels desperfectes materials ocasionats, s'im-
pedí la lliure circulació de, com a mínim, 8.000 usuaris de les línies de roda-
lies i de l'AVE que, durant unes hores, es varen veure impedits dels seus 
drets com a usuaris del servei de ferrocarril. 

A més, es dóna la circumstància que no és la primera vegada que es produei-
xen fets semblants. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

1. El Parlament de Catalunya condemna els sabotatges i actes vandàlics oca-
sionats la matinada de l'11 de setembre del 2020 a determinades infraestruc-
tures ferroviàries dels serveis de rodalies i de l'AVE de les comarques de 
Girona i Lleida. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

2. Investigar aquests fets i, en cas de trobar indicis raonables, depurar les 
responsabilitats que se n'hagin derivat. 
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3. Prendre les mesures preventives necessàries perquè fets com aquests no es 
tornin a produir. 

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 
Batalla, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 29.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 83291) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De supressió i addició del punt 3 

Prendre Continuar implementant les mesures preventives necessàries perquè 
fets com aquests no es tornin a produir. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'establiment d'unitats de reser-
va en el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur 

250-01512/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 76847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat d'establir 
unitats de reserva al servei ferroviari entre Lleida i La Pobla de Segur, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El servei de tren entre Lleida i La Pobla de Segur, gestionat per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, mostra deficiències en tant que només hi ha 
dues unitats de Combois per prestar el servei. 

De fet, el servei entre Balaguer i La Pobla de Segur ha quedat interromput 
des del mes de gener pels efectes del temporal Gloria, que va malmetre una 
de les unitats de la línia. Durant tots aquets mesos el servei s'ha de fer amb 
un sistema alternatiu d'autobús. És del tot necessari que hi hagin unitats de 
reserva per poder substituir unitats en cas d'averies per tal d'assegurar la 
prestació efectiva del servei ferroviari. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Dotar dels recursos pressupostaris a Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya per tal de disposar de les unitats de reserva adients per a garantir la 
prestació del servei ferroviari entre Lleida i La Pobla de Segur. 

2. Garantir que les averies a les actuals unitats de combois que presten el 
servei ferroviari s'arrangin amb la celeritat necessària per a garantir un servei 
de qualitat. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i 
Molist, diputats, GP PSC-Units 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències 
del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet de 
Llobregat i Granollers-Canovelles 

250-01513/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 76848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei ferrovia-
ri entre les estacions de l'Hospitalet i Granollers-Canovelles, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Departament de Territori i Sostenibilitat, que gestiona els serveis de rodali-
es ferroviàries, ha decidit suprimir tres serveis d'anada i tres de tornada, entre 
les estacions de l'Hospitalet i Granollers-Canovelles, de la línia R-3. Decisió 
de supressió que coincideix amb l'inici de les sancions a vehicles sense etique-
ta ambiental a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona i el manteniment de 
les mesures de prevenció davant la pandèmia per la Covid-19. 

L'eliminació d'aquests serveis va en contra de la millora necessària de la línia 
R·3 i que, a més, és compatible amb la recuperació dels trens semidirectes 
entre Ripoll i Barcelona. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les freqüències de 
tres serveis d'anada i tres de tornada entre les estacions de l'Hospitalet i Gra-
nollers-Canovelles. 

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020 

Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP 
PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83330 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 29.10.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 83330) 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar per recuperar les 
freqüències de tres serveis d'anada i tornada entre les estacions de l'Hospi-
talet i Granollers - Canovelles un cop ADIF hagi acabat les obres de millora 
al seu pas per Barcelona. 
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Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni ar-
quitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires 

250-01580/12 

PRESENTACIÓ: JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DEL GP ERC, GLÒRIA FREIXA I 
VILARDELL, DEL GP JXCAT, GP CATECP, MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC 

Reg. 83372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.11.2020 

A la Mesa del Parlament 

José Rodríguez Fernández, diputat del Grup Parlamentari Republicà, Glòria 
Freixa i Vilardell, diputada del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució per a la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i 
social a la Casa Buenos Aires, per tal que sigui substanciada, pel procedi-
ment d’urgència extraordinària, davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

La Casa Buenos Aires, situada al carrer Mont d’Orsà 31 de Vallvidrera (Bar-
celona), va néixer com un hotel el 1886. L’edifici conserva la sanefa de la 
façana així com un menjador modernista d’alt valor arquitectònic. Al llarg 
de la seva vida ha tingut diferents usos i el 1976 s’hi va inaugurar la llar 
d’avis Betània. El 2012, però, la llar d’avis es va traslladar al Peu del Funi-
cular i la casa va tancar les seves portes. El 2017, després de cinc anys en 
desús, un grup de veïns i veïnes de Vallvidrera, conjuntament amb la coope-
rativa Sostre Cívic, va proposar a la propietat, la Congregació dels Pares 
Paüls, la compra de l’edifici per iniciar-hi un projecte de cohabitatge sènior. 
La proposta pretenia retornar la vida a la casa i obrir-la al barri, alhora que 
havia de respondre a la necessitat habitacional del veïnat de Vallvidrera, que 
veu com els preus de l’habitatge augmenten constantment. Malgrat unes 
primeres converses, la Congregació va rebutjar l’oferta. 

Més tard es va saber que la propietat tenia un preacord de venda de 
l’immoble amb la societat limitada London Private Company per tres mili-
ons d’euros. Tot i el seu valor històric i arquitectònic, aquesta empresa va 
demanar un permís d’enderroc total de l’edifici i una llicència per construir-
hi un hotel de luxe. 

Davant del perill d’enderrocament de l’edifici, un conjunt de veïns i veïnes 
van decidir donar vida i utilitat comunitària a l’immoble en benefici de la 
comunitat. A finals de febrer del 2019 es van reobrir les portes de la rebate-
jada com a Casa Buenos Aires, recuperant el seu nom inicial i retornant al 
barri l’espai comú que un dia va ser. Aquesta iniciativa pretenia donar una 
resposta integral a la dificultat per accedir a un habitatge digne i capgirar el 
procés d’elitització de Vallvidrera ja que –segons dades del propi Ajunta-
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ment– és el cinquè barri més car dels 73 de la ciutat i el tercer barri amb 
menys contractes de lloguer de Barcelona. 

Des de llavors, un grup de persones hi viu de forma comunitària, alhora que 
és un lloc de trobada intergeneracional i és un actiu imprescindible de Vall-
vidrera ja que alberga altres col·lectius com la cooperativa de consum ecolò-
gic, el casal de joves o el grup de teatre, entre d’altres. També s’hi organit-
zen activitats obertes de tot tipus: jornades de treball a l’hort, concerts de 
cambra, portes obertes a l’espai modernista, recitals de poesia o sessions 
d’activitat física per a gent gran. A més a més, la Casa Buenos Aires esdevé 
un punt de trobada per associacions i col·lectius d’arreu del país donant res-
posta a la manca d’equipaments i espais per a les entitats. 

Tot i això, els actuals propietaris de l’immoble, la Congregació dels Pares 
Paüls, va iniciar una ofensiva judicial en l’àmbit criminal i va interposar 
denúncia. Això va derivar en un procés penal d’usurpació de bé immoble, 
que va acabar en una sentència condemnatòria amb pena de multa per a dues 
persones i el desallotjament immediat de tots els ocupants. La conseqüència 
va ser que, el 26 de febrer de 2020, el Jutjat d’Instrucció nº 8 de Barcelona i 
encarregat de l’execució de la sentència ferma, va emetre una resolució per 
la qual acordava l’immediat desallotjament de l’immoble, sense data concre-
ta. Va ser llavors que, gràcies a la pressió popular, l’Ajuntament de Barcelo-
na va decidir intervenir entre la propietat i els veïns i veïnes que donen su-
port al projecte. 

Així, el 6 de març de 2020, moment en el qual s’anava desallotjar l’immoble, 
els Mossos d’Esquadra no van executar el desnonament, ja que la propietat i 
l’Ajuntament havien arribat a un acord i es va sol·licitar la suspensió. Després 
de suposades negociacions i de no arribar a un acord, el 14 de juliol de 2020, 
l’Ajuntament de Barcelona, va iniciar un procediment d’expropiació de 
l’immoble. Per iniciar aquest procés, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat va aprovar inicialment la Modificació de Pla Gene-
ral Metropolità (MPGM) que permet a l’Ajuntament canviar la qualificació 
urbanística i adquirir l’edifici per fer-hi equipaments públics, la creació 
d’habitatges dotacionals i catalogar-lo per protegir-ne el patrimoni. 

Tot i això, el 20 de juliol de 2020, la Congregació dels Pares Paüls va tornar a 
sol·licitar el desallotjament de l’immoble (sol·licitud que no va ser notificada a 
la defensa fins al dia 28 de setembre de 2020 pel part del mateix Jutjat 
d’Instrucció nº 8 de Barcelona), fet pel qual el projecte de la Casa Buenos 
Aires, es torna a trobar en perill de desallotjament, novament amb data oberta. 

Per aquests motius, presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta el seu posicionament a favor de la preservació del patrimoni 
arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires i posa en valor el 
retorn social i comunitari de les activitats que desenvolupen a l’espai «Casa 
Buenos Aires» les veïnes del poble de Vallvidrera. 

2. Manifesta la seva posició contrària al procés de desnonament de la Casa 
Buenos Aires i a favor de la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural 
i social. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat i a l’Ajuntament 
de Barcelona a:  
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3. Mediar amb la Congregació dels Pares Paüls per tal d’aturar el desallotja-
ment i arribar a un acord que permeti que la Casa Buenos Aires pugui conti-
nuar tenint un us social i comunitari. 

4. Remetre un escrit al Jutjat d’instrucció número 8 de Barcelona/Procediment 
Executori: 74/2020 Secció: E sol·licitant la suspensió del desnonament, acredi-
tant la necessitat que la casa Buenos Aires segueixi formant part del teixit 
comunitari de Vallvidrera, donant resposta a la falta d’equipaments i a 
l’emergència habitacional que pateix el poble català, i en concret el districte 
Sarrià-Sant Gervasi i la ciutat de Barcelona. 

5. En el sí de les seves competències, utilitzar totes les eines institucionals i 
administratives necessàries per tal de preservar i protegir el patrimoni arqui-
tectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires, davant el perill de desapa-
rició que es deriva dels acords de compravenda entre la Congregació dels 
Pares Paüls i la societat limitada London Private Company. 

6. En el sí de les seves competències, comprometre’s a invertir en equipa-
ments i serveis en el Districte de Sarrià Sant Gervasi, per tal de reequilibrar 
la historia manca d’inversions en el Districte com venen reclamant els veïns 
de forma reiterada, exemple del qual és l’actuació veïnal a la Casa Buenos 
Aires. 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020 

José Rodríguez Fernández, diputat GP ERC; Glòria Freixa i Vilardell, dipu-
tada GP JxCat; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP; Maria Sir-
vent Escrig, diputada SP CUP-CC 
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