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Sessió 4, dimecres 26 de setembre de 2018

Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers (carretera C-352). 
Tram. 250-00110/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 50, 18;  
esmenes: BOPC 120, 22).

2. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 entre Berga i 
Bagà. Tram. 250-00161/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 73, 16; esmenes: BOPC 120, 31).

3. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i 
Besalú. Tram. 250-00164/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 77, 48; esmenes: BOPC 120, 31).

4. Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a la instal·lació 
de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta a les carreteres. Tram. 250-
00121/12 Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 55, 25; esmenes: BOPC 120, 24).

5. Proposta de resolució sobre la retirada i la neteja d’elements que posen en risc la 
seguretat en algunes carreteres. Tram. 250-00166/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 77, 51; esmenes: BOPC 120, 33).

6. Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 21/2015, de fi-
nançament del sistema de transport públic de Catalunya. Tram. 250-00147/12 Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 15; esmenes: BOPC 
120, 27).

7. Proposta de resolució sobre la protecció de la pineda d’en Gori, de Palamós. Tram. 
250-00156/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 73, 9).

8. Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitatge 
de Lloret de Mar. Tram. 250-00159/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 73, 14; esmenes: BOPC 120, 30).

9. Proposta de resolució sobre l’estat de conservació dels habitatges del barri dels 
Merinals, de Sabadell. Tram. 250-00205/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 95, 9; esmenes: BOPC 124, 7).
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10. Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions ferroviàries a 
Lleida. Tram. 250-00009/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 8; es-
menes: BOPC 120, 12).

11. Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre Lleida, Girona i 
Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat. Tram. 250-00027/12 Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 28, 15; esmenes: BOPC 120, 13).

12. Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera francesa. Tram. 
250-00103/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 50, 16; esmenes: BOPC 
120, 21).
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la ronda Sud al pas per Granollers 
(carretera C-352)
250-00110/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

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 estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la Ronda Sud de Granollers (C-352), per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent amb el text següent: 

Exposició de motius
La Ronda Sud de Granollers és una via dissenyada amb un doble objectiu. Per un 

costat, per connectar l’autovia C-17 amb l’autopista de Granollers a Mataró (C-60); 
per l’altre, desviar el trànsit de pas i de la pròpia conurbació granollerina cap a una 
via més perifèrica que fes la funció d’anella. Amb tot, una dada és molt significati-
va de la funció actual de la Ronda Sud: de cada deu vehicles que hi circulen només 
tres tenen origen o destinació Granollers, la resta l’usen com una via escapatòria per 
no pagar el peatge de l’AP7. Es tracta d’una carretera de quatre carrils que en el seu 
recorregut transcorre per un tram urbà de la ciutat, al barri de Tres Torres, edificat a 
la dècada dels noranta. Tot i que la distància entre façanes és de 50 metres, al llarg 
dels anys s’ha anat produint un increment notable del trànsit fet que incideix sobre 
la qualitat acústica i atmosfèrica, a la vegada que fa més evident l’efecte barrera en-
tre una part i l’altra de la ciutat. Aquest tram urbà i residencial de la Ronda Sud se 
situaria, a l’est, a partir del pont sobre el riu Congost i, a l’oest, fins a la rotonda del 
carrer Esteve Terrades. Arran del desenvolupament del sector del Pla de Baix, entre 
Tres Torres i Can Bassa, i la configuració del nou vial de Marie Curie, una part del 
trànsit que abans circulava per la Ronda Sud es desvia per aquesta via pensada per 
a un trànsit més urbà i pacificat.

El projecte de la Ronda Sud es va elaborar durant els anys 1984 i 1986, tot i que 
no va ser fins al 1989 que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Ca-
talunya va fer arribar el projecte als ajuntaments afectats. Tres anys més tard, i per 
un valor de 1.200 milions de pessetes, s’adjudicaven les obres de la primera fase. El 
tram adjudicat tenia una longitud de 3,55 km i intervenia des de la C-17, a l’alçada 
de la carretera de Sabadell, fins al carrer Esteve Terrades de Granollers. Les obres, 
condicionades a la construcció de l’autopista Mataró-Granollers, van començar el 
mes d’abril de 1993 i finalitzaren l’any següent. Una segona fase, executada a conti-
nuació, va completar la Ronda Sud amb el tram que connectava Esteve Terrades i la 
Roca del Vallès. Avui a l’entorn de l’àmbit de la Ronda Sud hi viuen 994 habitants, 
i als barris situats al sud de la ronda, Tres Torres i Can Bassa, unes 8.000 persones.

Les queixes veïnals sobre les molèsties que causava el trànsit es produïren l’any 
2003, amb la presentació d’unes tres mil signatures i demanant com a mesures més 
significatives la pacificació del trànsit i el soterrament del tram central de la Ronda 
Sud.

La Ronda Sud és de les poques vies, que ha incrementat la intensitat mitjana dià-
ria (IMD) de vehicles en el període 2006-2015, segons es reflecteix en el II Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers. Les dades són les següents: 
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Tram Ronda Sud est (direcció Mataró)
– IMD 2006: 35.600 vehicles/dia.
– IMD 2015: 42.596 vehicles/dia.
–% de variació: 19,7%

Tram Ronda Sud oest (direcció Coll de la Manya)
– IMD 2006: 32.700 vehicles/dia.
– IMD 2015: 40.796 vehicles/dia.
–% de variació: 24,8%
Actualment la via és utilitzada com a alternativa per evitar el peatge de l’AP7 i 

per connectar els dos vallesos amb el Maresme. El Pla de Mobilitat considera que 
el trànsit de pas per la Ronda Sud és superior a la resta de vials de la ciutat, perquè 
mentre que en el conjunt del municipi les entrades i sortides representen el 42,1%, a 
la Ronda Sud aquest percentatge creix a l’entorn del 50-60% del total.

A més, aquesta via suporta un elevat nombre de vehicles pesants, molt més soro-
llosos i impactants a l’entorn. De ben segur que a la Ronda Sud se supera el percen-
tatge del 25% de vehicles de gran tonatge circulants pel municipi. Un altre factor a 
tenir en consideració és el pas per una via urbana de camions que transporten mer-
caderies perilloses. Tant la Direcció General de Protecció Civil com el DUPROCIM 
de Granollers consideren un risc mig la C-352, però l’impacte en passar per un tram 
urbà no es pot menysvalorar.

La distància entre la façana nord i la sud de la Ronda Sud és de 50 metres. 
Aquesta amplada, unit a la insuficiència de passos per a vianants, la illeta central, 
les zones enjardinades i la protecció arbustiva, les voreres amples, la intensitat del 
trànsit i en determinats punts els vials connectors provoquen un efecte barrera que 
no fa permeable la connexió nord-sud de la ciutat en aquest punt.

La titularitat de la Ronda Sud és de la Generalitat de Catalunya, administració 
que va lliurar l’abril de 2016 el corresponent informe de delimitació de les zones de 
soroll de les carreteres de la seva titularitat i que evidencia la necessitat de cercar 
instruments de col·laboració per establir i finançar mesures per minimitzar l’impacte 
acústic en noves i existents construccions en mostrar-se que les façanes més prope-
res a la calçada queden dins de la zona de soroll per suportar nivells de soroll supe-
riors als objectius de qualitat acústica.

A Granollers la preocupació per la qualitat de l’aire que respirem ha impulsat 
sempre la realització d’informes i mesuraments, sobre les concentracions i la com-
posició de partícules i altres contaminants en el aire. Gràcies al suport tècnic en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de 
l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona, a 
partir de tota la informació i informes disponibles es va avançar en la redacció d’un 
pla d’actuació local per a la millora de la qualitat de l’aire, per prioritzar les actua-
cions a impulsar i aconseguir mesures locals per a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica.

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 Catalunya a: 
1. Fer en el termini màxim de tres mesos un estudi de caracterització del trànsit 

per la Ronda Sud de Granollers.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti el Govern d’Espa-

nya a l’alliberament del peatge de l’AP-7 al terme municipal de La Roca del Vallès al 
termini de la seva concessió i a, complementàriament, estudiar mesures més imme-
diates, com ara l’alliberament del peatge a vehicles de gran tonatge i de mercaderies 
perilloses per limitar l’ús d’aquesta tipologia de vehicles pel tram central i urbà de 
la Ronda Sud de Granollers o rutes alternatives.
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3. Estudiar les conseqüències econòmiques i funcionals del soterrament.
4. Adoptar mesures que permetin la millora de la permeabilitat per a vianants de 

la Ronda Sud. En aquest sentit, habilitar un nou pas de vianants semaforitzat entre 
les rotondes de Lluís Companys i de Francesc Macià, a l’alçada del carrer Mare de 
Déu de Montserrat; un nou pas de vianants semaforitzat entre la rotonda de Fran-
cesc Macià i d’Esteve Terrades, a l’alçada del carrer Pla de Baix i Voluntaris’92; la 
millora de la seguretat en el pas de vianants de Lluís Companys, avui sense sema-
foritzar i atorgar més temps de pas al vianant en el pas de vianants amb polsador 
d’Esteve Terrades.

5. Sol·licitar a la Direcció General d’Infraestructures del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, titular de la Ronda Sud C-352, 
la recerca d’instruments de col·laboració per a establir i finançar mesures de mini-
mització de l’impacte en la qualitat ambiental (acústica i atmosfèrica) en les noves 
construccions i en les existents d’aquesta zona.

6. Utilitzar asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud en les operacions 
de manteniment del paviment asfàltic, com a mesura efectiva per reduir el soroll.

Palau del Parlament, 26 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-

Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8377 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8377)

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

1. Realitzar durant l’any 2018 un estudi de caracterització del trànsit de la Ronda 
Sud de Granollers.

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

2. Instar el Govern de l’Estat a l’alliberament del peatge de l’AP-7 al terme mu-
nicipal de la Roca del Vallès en el marc de la implementació d’un model de vinyeta 
a nivell català i estudiar mesures més immediates, com ara l’alliberament del peat-
ge a vehicles de gran tonatge i de mercaderies perilloses per limitar l’ús d’aquesta 
tipologia de vehicles pel tram central i urbà de la Ronda Sud de Granollers o rutes 
alternatives.

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

3. Estudiar les conseqüències econòmiques i funcionals del soterrament.

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

4. Estudiar mesures que permetin la millora de la permeabilitat transversal de la 
Ronda Sud de Granollers.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

5. Realitzar durant l’any 2018 un estudi de l’impacte acústic generat pel pas dels 
vehicles per la ronda sud de Granollers.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6

6. Utilitzar asfalt sonoreductor en el tram central de la Ronda Sud de Granollers 
en les actuacions de renovació del paviment que s’escaiguin, com a mesura efectiva 
per reduir el soroll.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 
entre Berga i Bagà
250-00161/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Mo-

reta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-16 entre Berga 
i Bagà, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’autovia C-16 anomenada Eix del Llobregat entre Barcelona i Berga que va ser 

acabada l’any 2007 ha estat una de les carreteres amb més sinistralitat de la xarxa 
viària catalana.

En diverses ocasions s’havia anunciat que es portaria a terme el desdoblament 
Berga - Bagà per anar avançant en aquest projecte d’eix europeu anomenat E-9. En 
aquest sentit, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques va presentar el 
projecte d’aquest tram el 2009 però va deixar clar que fins el 2011 no es parlaria de 
començar l’obra per un aspecte merament econòmic.

El desdoblament de la via entre Berga i Bagà (Berguedà), el tram de la C-16 que 
queda pendent de desdoblament fins al túnel del Cadí, té una gran complexitat tèc-
nica.

Aquest tram té una tipologia de trànsit molt estacional, amb gran intensitat de 
trànsit durant els dies festius i especialment en la temporada de tardor i hivern. El 
mateix tram registra una circulació mitjana diària (IMD) d’entre 6.500 i 11.800 ve-
hicles la resta de l’any.

Els treballs previstos per a aquesta obra tenen una previsió d’uns 150 milions 
d’euros, que es farien a l’actual traçat de la carretera. Aquesta obra ha de permetre 
absorbir les puntes de trànsit d’uns 20.000 vehicles els caps de setmana de la tem-
porada d’esquí que registra la C-16 entre Berga i Bagà.

El juny del 2016, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, es va reunir amb els 
alcaldes berguedans per consensuar aquesta actuació. El desembre del 2015, quan 
faltaven unes setmanes per a les eleccions generals, el Govern va presentar el pro-
jecte d’ampliació de la C-16 fins a Cercs i el tercer carril reversible fins a Bagà. El 
conseller de Territori i Sostenibilitat d’aleshores, va anunciar que els treballs comen-
çarien el 2017.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es va reunir el 2017 amb al-
caldes berguedans, i una de les qüestions que es van posar damunt la taula va ser 
aquesta actuació.

La intervenció consistiria en allargar 6,5 quilòmetres l’autovia des del seu acaba-
ment a Berga fins al terme de Cercs, i des d’allà fins a Bagà es farà un tercer carril 
reversible.

En aquell moment el Conseller Rull deia que l’objectiu era licitar les obres del 
desdoblament nord de la C-16 a partir de Berga l’any 2018.

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 licitar les obres 

d’ampliació del tram de la C-16 entre Berga i Bagà durant el 2018.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Ro-

vira, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8513 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8513)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar durant el 
segon semestre d’enguany la informació pública del projecte de traçat i de l’estudi 
d’impacte ambiental de l’actuació de millora general. Nova carretera. Eix Llobre-
gat. Implantació d’un tercer carrils reversible a la carretera C-16, del PK 96,500 al 
117,300. Tram: Berga - Bagà.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-66 
entre Banyoles i Besalú
250-00164/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

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

Bruguera Batalla, 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 el desdoblament de la carretera C-66 entre 
Banyoles i Besalú, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Govern de Catalunya ha anunciat recentment l’imminent inici de les obres de 

construcció de quatre rotondes (tres de grans i una de més petita) a la carretera C-66 
entre els accessos del nord de Banyoles i l’entrada est de Besalú, amb la intenció de 
millorar-ne la seguretat i evitar els accidents que s’hi produeixen sovint.

Tanmateix aquesta obra no pot ser l’excusa per abandonar el projecte de desdo-
blament d’aquesta carretera entre Banyoles i Besalú. En aquest sentit cal tenir en 
compta que tots els plans de carreteres de la Generalitat, així com els plans d’in-
fraestructures de mobilitat, inclouen, en la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, 
l’itinerari Girona-Banyoles en forma d’autovia; com també que en aquesta carretera 
hi circulen diàriament més de 13.000 vehicles.

No té sentit planificar aquesta carretera de la xarxa bàsica prioritària sense trans-
formar-la en autovia. De no fer-ho així, es tornaria a repetir l’error de quan es va 
realitzar la C-25, eix transversal, sense desdoblar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No abandonar el projecte de desdoblament en forma d’autovia de la carretera 

C-66 entre Banyoles i Besalú.
2. Acabar els estudis informatius del desdoblament de la variant de Banyoles i 

l’autovia Serinyà-Besalú, que es troben en diferents estadis de tramitació, al llarg 
de l’any 2018.

3. Redactar els projectes definitius d’aquestes dues obres al llarg de l’any 2019.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8312 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8312)

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

1. Iniciar durant aquest any les obres de millora de la seguretat viària i de la con-
nectivitat viària de la carretera C-66 del nord de Banyoles a Besalú.

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

2. Licitar en el 2018 la formació de 3 carrils a la C-66.

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

3. Prioritzar el desdoblament de la carretera C-66 de Banyoles a Besalú, de ma-
nera que les obres puguin ser programades quan el context pressupostari ho permeti.



CT  
26 de setembre de 2018

11 Dossier

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

Proposta de resolució sobre l’adopció de la instrucció tècnica per a 
la instal·lació de reductors de velocitat i bandes transversals d’alerta 
a les carreteres
250-00121/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Alfonso Sánchez Fisac, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la adopción de la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velo-
cidad y bandas transversales de alerta en carreteras, para que sea sustanciada ante 
la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las principales causas de avería en un vehículo es el paso por un badén 

que no cumpla con un criterio de diseño adecuado a las necesidades de la vía, lle-
gando a ser excesivo por falta de control técnico por parte de la administración.

Según la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, se aprueba la Instrucción 
Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Dicha Orden fija unos criterios de diseño que garantizan su efectividad y segu-
ridad tanto para los peatones como para los vehículos, que son de obligado cum-
plimiento en la red de carreteras del Estado, pero que es una recomendación para 
carreteras autonómicas y vías urbanas (salvo travesías).

Los criterios de diseño establecen que sus dimensiones serán de una altura de 10 cm.  
(con una variación máxima de 1 cm.), una longitud en la zona elevada de 4 metros (con  
una variación máxima de 20 cm.) y una longitud en las rampas de entre 1 y 2,5 me-
tros. Estas medidas contemplan modificaciones en algunos casos concretos.

En caso de que la vía sea transitada habitualmente por vehículos pesados se es-
tudiará la posibilidad de instalar pasos sobre elevados combinados o «almohadas». 
En este caso, los criterios de diseño establecen unas dimensiones de 6 cm. de altura 
(con una variación máxima de 1 cm.) y de 4 metros de longitud (con una variación 
máxima de 20 cm.).

La Orden FOM/3053/2008 también regula la señalización horizontal, vertical 
y bandas transversales, así como la prohibición de instalación de cualquier tipo de 
badén en tramos de travesías con una intensidad media superior a 5.000 vehículos, 
o bien una intensidad horaria punta superior a 300 vehículos.

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

Propuesta de resolución
1. Aplicar la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, en esta materia, por 

parte de las autoridades competentes en la comunidad autónoma de Cataluña, en la 
red de carreteras de su titularidad.

2. Realizar una inspección técnica en toda la red secundaria de carreteras de 
competencia autonómica en Cataluña para detectar badenes que incumplan la nor-
mativa técnica y realizar las gestiones oportunas para su sustitución por otros que 
la cumplan.

3. Priorizar las sustituciones oportunas en aquellos municipios con mayores de-
ficiencias en la instalación y adecuación de sus badenes.
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4. Realizar un estudio para garantizar que la ubicación actual de los badenes se 
ajusta a las necesidades de la vía e instalar nuevos badenes en caso que sea necesa-
rio en vías que no dispongan de ellos.

Palacio del Parlamento, 22 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Alfonso Sánchez Fisac, dipu-

tado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8309 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8309)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar amb 
l’aplicació de la normativa pròpia continguda a la CIRCULAR 02/05 de 14 de març 
de 2005 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre 
les condicions d’implantació d’elements reductors de la velocitat en travesseres ur-
banes de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, que està més adaptada a 
les característiques específiques de la xarxa viària catalana.
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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 i la neteja d’elements que 
posen en risc la seguretat en algunes carreteres
250-00166/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la retira-
da y limpieza de elementos que ponen en riesgo la seguridad en algunas carreteras, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según varias quejas de usuarios habituales de la vía, existen carteles no homo-

logados en las entradas de los municipios con el texto «Municipi de la República 
Catalana» y otros con el texto «Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència».

También se nos transmite la preocupación de la existencia de falsas señales de 
tráfico como, por ejemplo, las que indican la supuesta carretera nacional 1714, que 
incluyen las distancias a determinados centros penitenciarios.

Todo ello produce confusión y distracción a los conductores. Algunos de estos 
carteles incluso tapan parcial o totalmente las señales de tráfico homologadas, por 
lo que dificultan o hacen imposible su visualización.

Otro problema existente es el riesgo para los motoristas por las pintadas en la 
calzada de lazos amarillos, que están produciendo caídas ante un firme mojado e 
inseguridad ante las distracciones ocasionadas.

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial en su artículo 58, apartado tercero, establece que «se prohíbe modificar el con-
tenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, 
marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su 
eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención».

De igual manera se manifiesta el Reglamento General de Circulación en los ar-
tículos 139 y 142.

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. Garantizar el cumplimiento del artículo 58, apartado tercero, de la Ley de Trá-

fico mediante la retirada en las carreteras de titularidad de la Generalitat de plásti-
cos amarillos, carteles que imitan ser señales de tráfico y todo tipo de señalética 
ajena a las señales reglamentarias.

2. Limpiar las diferentes vías donde se hayan hecho pintadas en la calzada, de-
jando la zona en perfectas condiciones para evitar el riesgo de caídas.

3. Proceder a la apertura de expediente sancionador, según establece la Ley de 
Tráfico, a todas aquellas organizaciones que instalen plásticos, carteles no homolo-
gados o pinten la vía, formen parte de la administración pública o no.

4. Reclamar el coste de la retirada y limpieza a la administración pública com-
petente en cada tramo donde se realice.
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5. Realizar un informe, y remitirlo a los grupos parlamentarios en el plazo máxi-
mo de tres meses, sobre la situación de cartelería y pintadas en las carreteras titu-
laridad de la Generalitat, así como los acuerdos de los diferentes gobiernos munici-
pales para la instalación de placas no homologadas en señales de tráfico, plásticos 
amarillos en la vía y pintadas en la calzada que vulneran dicha ley.

6. Instar a los ayuntamientos a que cumplan con sus ordenanzas de civismo, con 
el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5529 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 5529)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De supressió i addició 

1. Garantizar el cumplimiento del artículo 58, apartado tercero, de la Ley de Trá-
fico mediante la retirada en las carreteras de titularidad de la Generalitat de pláticos 
amarillos, carteles que imitan ser señales de tráfico y todo tipo de señalética ajena 
a las señales reglamentarias de qualsevol element que impedeixi la visualització de 
les senyals de trànsit.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De supressió i addició 

2. Limpiar las diferentes vías donde se hayan hecho pintadas en la calzada, de-
jando la zona en perfectas condiciones para evitar el riesgo de caídas sempre que 
suposin un risc per a la seguretat vial.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De supressió i addició 

3. Proceder a la apertura de expediente sancionador, según establece la Ley de 
Tráfico, informatiu a todas aquellas organizaciones que instalen plásticos, carteles 
no homologados o pinten la vía, elements que afectin la seguretat vial, formen parte 
de la administración pública o no.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió

4. Reclamar el coste de la retirada y limpieza a la administración pública com-
petente en cada tramo donde se realice.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició 

6. Instar a los ayuntamientos a que cumplan con sus ordenanzas de civismo, con 
el únic objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el balanç del desplegament de la Llei 
21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
250-00147/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el balanç del desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 21 de juliol de l’any 2015 s’aprovava la llei 21/2015 de Finançament del Siste-

ma de Transport Públic a Catalunya. La llei tenia com a objectiu regular les formes 
amb què es finança aquest sistema, a través d’aportacions institucionals i impostos, 
a més d’implantar la integració tarifària i preveure la T-Mobilitat.

Gairebé dos anys després de l’aprovació de la llei queden aspectes substancials 
per desplegar i donar compliment a l’articulat. 6 són els aspectes principals que s’es-
tan incomplint de la llei 21/2015: 

1. En el finançament del Transport Públic no s’estan aplicant les figures fiscals 
que es poden desenvolupar directament pel legislador català sense necessitat d’ha-
bilitació estatal.

En concret l’impost sobre grans establiments comercials, que es una figura pre-
vista en la llei de finançament de transport públic i que va recaptar gairebé 15 M 
d’euros l’any 2017, que té caràcter d’impost ambiental, però aquest recursos no han 
anat a finançar el transport públic.

Una situació similar succeeix amb l’impost d’estades en establiments turístics, 
on el Govern va rebutjar destinar una part dels ingressos o aplicar-ne un recàrrec per 
finançar el transport públic en l’àmbit territorial corresponent.

Tampoc s’ha impulsat una contribució especial o una taxa, en ocasió d’actes amb 
gran concurrència segons escaigui, per a l’adopció de mesures especials i extraordi-
nàries d’ordenació del trànsit i de transport col·lectiu sostenible.

2. Determinar els imports exactes que es destinen a subvencionar o complemen-
tar les tarifes de transports públic i la seva no assignació dels costos diferencials 
de tarifes socials i ambientals de transport (infants, joves, gent gran, persones amb 
necessitats d’assistència, aturats i aturades) a les partides pressupostàries sectorials 
corresponents.

3. No s’han creat –o desplegat– tots els organismes de participació i concertació 
previstos en la llei de finançament per implicar les administracions territorials i la 
participació dels usuaris, així com per disposar d’informació integrada, contrastada 
i en perspectiva, del conjunt del sistema de transport públic de Catalunya.

4. Ha mancant un seguiment anual a càrrec de la Generalitat de Catalunya del 
sistema de mobilitat que inclogui la valoració de tots els sistemes i el càlcul de tots 
els efectes externs dels diferents mitjans de transport.

5. No s’han definit les àrees de gestió tarifària integrada i no s’ha avançant en la 
integració tarifària interzones.

6. Finalment no s’està complint la disposició addicional primera que estipula que 
«Les obligacions financeres del sistema de transport públic exigibles en el moment 
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de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’ésser ateses per les administracions compe-
tents en aquesta matèria amb càrrec a les dotacions pressupostàries respectives, sen-
se que es puguin computar com a cost en la determinació de les tarifes del servei».

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. Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la Llei 

21/2015 de Finançament del Transport Públic.
2. Destinar una part a determinar de la recaptació de l’impost de grans establi-

ments comercials a finançar el transport públic.
3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 

sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic.

4. En el finançament del Transport Públic aplicar les figures fiscals que es poden 
desenvolupar directament pel legislador català sense necessitat d’habilitació estatal.

5. Determinar els imports exactes que es destinen a subvencionar o complemen-
tar les tarifes de transports públic pels diferents conceptes de tarifació social o am-
biental i els diferencials en relació a la tarifa ordinària, per tal que aquest import 
sigui cobert per les partides pressupostàries sectorials corresponents.

6. Crear tots els organismes de participació i concertació previstos en la llei de fi-
nançament per implicar les administracions territorials i la participació dels usuaris.

7. Posar en marxa un seguiment anual a càrrec de la Generalitat de Catalunya del 
sistema de mobilitat que inclogui la valoració de tots els sistemes i el càlcul de tots 
els efectes externs dels diferents mitjans de transport.

8. Definir les àrees de gestió tarifària integrada i avançar en la integració tari-
fària interzones.

9. Complir la disposició addicional primera de la Llei 21/2015 que estipula que 
«Les obligacions financeres del sistema de transport públic exigibles en el moment 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’ésser ateses per les administracions com-
petents en aquesta matèria amb càrrec a les dotacions pressupostàries respectives, 
sense que es puguin computar com a cost en la determinació de les tarifes del ser-
vei».

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8467)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 3

3. Destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminants previst a la llei de Canvi Climàtic al finançament del 
transport públic amb aquelles actuacions derivades amb la necessitat de reducció 
d’emissions de gasos efecte d’hivernacle.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 4

4. Aplicar les figures fiscals que es poden incidir directament en el foment del 
transport públic.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

5. Establir els mecanismes per tal que les iniciatives en transport públic deriva-
des de nous requeriments de caràcter social o ambiental siguin cobertes per les par-
tides pressupostàries sectorials corresponents.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 9

9. Donar compte del compliment de la disposició addicional primera de la Llei 
21/2015 que estipula que «L»es obligacions financeres del sistema de transport pú-
blic exigibles en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei han d’ésser ateses per 
les administracions competents en aquesta matèria amb càrrec a les dotacions pres-
supostàries respectives, sense que es puguin computar com a cost en la determinació 
de les tarifes del servei.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la protecció de la pineda d’en Gori,  de 
Palamós
250-00156/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 3265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, 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, presenten la Proposta de resolució 
sobre la protecció de la Pineda d’en Gori, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la Pineda d’en Gori davant les barraques de pescadors de S’Alguer en el terme 

municipal de Palamós en els propers mesos es poden construir dos blocs de 3 plan-
tes d’alçada, de més de 13 metres amb 48 pisos de luxe amb dues piscines, pistes 
de pàdel i tennis, solàrium i jardins d’accés, amb els corresponents aparcaments i 
equipaments.

El paratge té valors rellevants, simbòlics, culturals, ambientals, paisatgístics i 
ecològics per a la ciutat de Palamós, i es troba en un entorn que està declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de S’Alguer des de 2004, i aquesta construcció 
l’afectarà notablement incomplint-se la Llei de Patrimoni Cultural, recollit tanma-
teix en el Catàleg d’espais interès natural i paisatgístic aprovat per la Diputació de 
Girona i el Departament de Territori i assenyalat en el mateix com a espais i bens a 
protegir i conservar sense alteracions.

Tanmateix, la llicència atorgada per l’Ajuntament incompleix els paràmetres 
d’edificabilitat neta i edificabilitat màxima de la parcel·la sobre rasant, així com l’al-
çada màxima, donat que en diversos punts del projecte assoleix fins a cinc alçades 
vistes, quant el POUM fixa en un màxim de baixa i tres plantes pis.

D’altra costat, els accessos i treballs d’urbanització per dotar d’accessibilitat la 
nova zona a edificar es troben dins de la limitació del BCIN, pel qual no haurien de 
poder-se urbanitzar ni alterar.

Aquest paratge és un dels darrers que queden sense edificar en la Costa Brava, 
un territori explotat amb molts pocs quilòmetres de litoral protegits i sense edifica-
cions. La construcció d’aquests edificis suposa un ús intensiu de l’espai addicional 
a un territori ja saturat i contravenint les directrius del mateix Pla Director del Sis-
tema Costaner, la Xarxa Natura 2000 o els diferents plans sectorials de territori i 
paisatge per tal d’aturar la construcció de més franges costaneres del territori català.

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. Expressar el seu rebuig al projecte de construcció de dos blocs d’apartaments 

de luxe dins del Bé Cultural d’Interès Nacional de la Pineda d’en Gori, al terme mu-
nicipal de Palamós.

2. A emetre un estudi d’impacte d’integració paisatgística amb caràcter negatiu 
per l’impacte que tindrà aquesta construcció en un Bé Cultural d’Interès Nacional 
com són les barraques de pescadors de S’Alguer.

3. A estudiar en profunditat si aquest projecte vulnera la Llei de Patrimoni Cul-
tural.
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4. A impulsar un pla de protecció del litoral català per evitar nous projectes es-
peculatius que estan en marxa en diferents municipis, així com a revisar el Pla Di-
rector Urbanístic del Sistema Costaner per tal que espais protegits com aquests no 
puguin obtenir llicències per a nova construcció i edificació.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el reconeixement oficial de l’Oficina 
Local d’Habitatge de Lloret de Mar
250-00159/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 3280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rafel Bru-

guera Batalla, 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 el reconeixement oficial de l’Oficina Local d’Habitat-
ge de Lloret de Mar, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2005 l’Ajuntament de Lloret de Mar (Girona) va començar a treballar en 

polítiques actives d’habitatge i des d’aquest any disposa d’una Borsa de mediació a 
través de dos convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), un d’encàr-
rec de gestió i un altre de borsa de mediació.

No obstant, l’Oficina de Lloret de Mar no disposa del conveni de reconeixement 
d’aquesta oficina com a Oficina Local d’Habitatge (OLH), la qual cosa li impedeix 
dur a terme una política global i integral en matèria d’habitatge.

Les Oficines Locals d’Habitatge són instruments creats per treballar de manera 
global en l’àmbit d’habitatge, i es caracteritzen per la proximitat amb el ciutadà i 
per la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments. És en base 
a aquesta necessitat de col·laboració, i a la necessitat que aquesta col·laboració es 
materialitzi amb els recursos necessaris, que són amb els que venen dotades les Ofi-
cines Locals d’Habitatge, pel que Lloret de Mar, necessita la implementació en el 
municipi d’una Oficina Local d’Habitatge.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur 

a terme les gestions necessàries amb l’Ajuntament de Lloret de Mar per tal de que 
l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar disposi del reconeixement oficial a tra-
vés de la signatura del corresponent conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de 
Lloret de Mar.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Rafel Bruguera Ba-

talla, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8473 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8473)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar la pro-
posta formal que I ‘Ajuntament de Lloret de Mar pogués presentar, per tal de que 
l’Oficina Local d’Habitatge de Lloret de Mar ampliï les funcions i gestions que ac-
tualment està duent a terme i pugui desenvolupar les d’àmbit tècnic, a més de les 
socials que ja gestionen, a través de la signatura del conveni corresponent entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i I’Ajuntament de Lloret de Mar, sempre es-
tudiant el projecte corresponent i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’estat de conservació dels habitatges 
del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00205/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Sergio Sanz Jiménez, diputado, 

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre el estado de conservación de las viviendas 
del barrio de los Merinales de Sabadell (barcelona), para que sea sustanciada ante la 
comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El barrio de los Merinales de Sabadell se empezó a construir en 1956, en el mar-

co de la promoción de vivienda colectiva impulsada por la Obra Social del Hogar, 
dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayunta-
miento de Sabadell. Las viviendas fueron construidas para familias trabajadoras con 
bajos ingresos, que accedieron a ellas en un régimen de venta protegida. La urgencia 
por construir vivienda de forma masiva hizo que las dimensiones interiores de las 
viviendas existentes en esos edificios no cumplan con los estándares de habitabili-
dad actuales y que su calidad constructiva sea baja, provocando que en estos mo-
mentos presenten algunas deficiencias de carácter estructural que preocupan a los 
vecinos que viven en ellas.

Siendo conscientes de que estas viviendas perdieron la calificación de viviendas 
protegidas entre 1990 y 1997, la administración pública y concretamente el gobier-
no autonómico –como heredero administrativo de la responsabilidad de esos edi-
ficios a través de ADIGSA, primero, y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, 
después– no deberían desentenderse de la situación urbanística y social en la que 
se encuentran esos edificios y sus habitantes. Además, la Ley 2/2004, de mejora   
de áreas urbanas y ciudades, define como áreas urbanas de atención especial aque-
llas áreas urbanas geográficamente diferenciables, mayoritariamente destinadas a 
viviendas habituales, que se pueden encontrar, si no se actúa, en situación de re-
gresión urbanística, como la degradación progresiva de la edificación, de las redes 
viarias, de saneamiento y del espacio público. Unos problemas que pueden, además, 
confluir con otros de carácter económico o social y que, por tanto, merecen ser aten-
didos con interés especial, siendo este el caso del barrio de los Merinales.

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

Propuesta de resolución
1. Instar al Gobierno de la Generalitat a coordinarse con el Ayuntamiento de Sa-

badell para buscar una solución adecuada a los problemas creados como consecuen-
cia del estado de conservación de las viviendas de los Merinales.

2. Instar al Gobierno de la Generalitat a recuperar el nivel de inversión presu-
puestaria a la mejora de barrios anterior a 2011.

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sergio Sanz Jiménez, Laura Víl 

chez Sánchez, diputados, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 9002 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 09.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9002)

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

1. Instar el Govern de la Generalitat a seguir la coordinació amb l’Ajuntament 
de Sabadell i l’associació de veïns per cercar una solució adequada als problemes 
al voltant de l’estat de conservació dels habitatges dels Merinals.

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

2. Instar el Govern de la Generalitat a finalitzar durant l’any 2019 les actua-
cions de la remodelació (en curs) del barri d’Arraona - Merinals de Sabadell, amb 
el trasllat dels veïns als nous habitatges, i acabar les obres d’urbanització que que-
den pendents.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
ferroviàries a Lleida
250-00009/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Marina 

Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la Propuesta de resolución sobre la mejora de las comunicaciones ferroviarias en 
Lleida, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Recientemente el Ministro Íñigo de la Serna anunció la puesta en marcha para 

2019 de un nuevo servicio ferroviario de alta velocidad denominado «EVA» entre 
Madrid (Atocha) y Barcelona (Prat de Llobregat) con parada, inicialmente, en Camp 
de Tarragona. Se trata de un nuevo servicio de Smart Train que ofrecerá un siste-
ma de precios adaptado a las necesidades del cliente, con lo que podrán obtenerse 
billetes hasta un 25% más baratos que en AVE.

El futuro desarrollo de Lleida pasa, entre otros, por la excelencia en las comu-
nicaciones, fundamental para afianzar e incrementar sectores punteros como el tu-
rístico de la Plana y del Pirineo, el agropecuario, el ferial, el universitario y el de 
investigación del sector agroalimentario.

La alta velocidad llegó a Lleida hace más de 14 años y, posteriormente, se pusie- 
ron en marcha nuevas conexiones regionales de alta velocidad mediante los servi-
cios «Avant». Durante este periodo de tiempo más de 10 millones de pasajeros han 
utilizado estos servicios, contribuyendo a la viabilidad del mismo.

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

Propuesta de resolución
1. Iniciar las negociaciones con el Gobierno de España para que la estación de 

Lleida disponga del nuevo servicio ferroviario EVA, en especial para las conexiones 
con Zaragoza y Madrid, con las que no existe tarifa bonificada.

2. Iniciar las negociaciones con el Gobierno de España para que algunos de los 
servicios Avant efectúen parada en la futura estación de Alta Velocidad de El Prat, 
para facilitar la conexión con el aeropuerto de Barcelona.

Palacio del Parlamento, 13 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Marina Bravo So-

brino, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8298 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8298)

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

1. Continuar amb les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè l’estació de 
Lleida disposi del nou servei ferroviari EVA, en especial per les connexions amb 
Saragossa i Madrid, amb les que no existeix tarifa bonificada.

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

2. Continuar amb les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè alguns dels 
serveis Avant efectuïn parada a la futura estació d’Alta Velocitat El Prat, per a faci-
litar la connexió amb l’aeroport de Barcelona.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la connexió amb trens Avant entre 
Lleida, Girona i Tarragona i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00027/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo, diputada del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenta la Proposta de resolució. Sobre la connexió amb tren 
Avant de Lleida, Girona i Tarragona amb l’aeroport del Prat, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 6 de febrer, el Ministre de Foment de l’Estat va anunciar que amb mo-

tiu de la implantació del futur tren EVA, es posarà en servei l’estació de tren d’Alta 
Velocitat del Prat de Llobregat (executada durant les obres de l’AVE Madrid-Bar-
celona, però que mai havia arribat a utilitzar-se). Aquesta estació connecta amb la 
línia 9 Sud del metro de Barcelona, que enllaça amb les dues terminals (T1 i T2) de 
l’aeroport de Barcelona, oferint també noves oportunitats per millorar la mobilitat 
regional.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar les negociacions amb el Govern d’Espanya perquè es planifiquin nous 

serveis Avant que connectin Lleida, Tarragona i Girona amb la futura estació d’alta 
velocitat del Prat de Llobregat.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8470)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern 
a reclamar a l’Administració General de l’Estat la competència amb els serveis re-
gionals d’alta velocitat.



CT  
26 de setembre de 2018

27 Dossier

Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’autovia A-14 entre Lleida i la frontera 
francesa
250-00103/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputa-

do, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-
do con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlament, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la autovía A-14 entre Lleida y la frontera 
francesa, para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el texto 
siguiente: 

Exposición de motivos
La autovía A-14 es un antiguo proyecto de comunicación desde Lleida hasta la 

frontera francesa en sustitución de la actual N-230.
El tráfico por la N-230 se ha ido incrementando durante los últimos años por ser 

el paso natural para el tránsito de personas y mercancías hacia Francia y el resto de 
Europa por el Pirineo Central. En esta lógica hace años que ya trabaja el Gobierno 
francés, que en la actualidad está acabando la autovía desde la A-64 (Transpirenai-
ca) hasta la frontera franco-española en la localidad de Pont de Rei del municipio 
de Bausén.

En la actualidad la N-230 soporta una alta densidad de tráfico derivada del tu-
rismo tanto invernal como estival y un desestacionalizado tráfico de camiones, que 
va en aumento.

La derivada de todas estas circunstancias es que se trata una carretera poco fun-
cional y de alta peligrosidad, según reiteran los informes anuales del RACC.

El PEIT 2007-2020 (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) contem-
plaba esta vía hasta la localidad oscense de Sopeira, a 44 quilómetros de la boca sur 
del Túnel de Vielha y a 80 quilómetros de la frontera franco-española y contempla-
ba igualmente una notable mejora para el tramo restante de la N-230 hasta la fron-
tera, pero a fecha de hoy, después de once años, solo se ha finalizado un tramo de 
18,3 km (Roselló-Lleida) de los 170 quilómetros proyectados.

La hemeroteca recoge ampliamente las numerosas reivindicaciones del territorio 
y los diferentes anuncios realizados desde diversas administraciones.

La Generalitat de Cataluña es corresponsable junto con el Gobierno de España 
(y en este caso también el de Aragón) de la planificación y desarrollo de esta infra-
estructura.

La falta de un liderazgo capaz de establecer los consensos necesarios de todas 
las partes implicadas está derivando en multitud de proyectos, versiones y opiniones 
que no resuelven, ni posibilitan, el avance del proyecto.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. La creación de una mesa liderada por la Generalitat y participada por los 

agentes afectados del territorio, que sirva para consensuar una propuesta definitiva 
y realista con la que iniciar las negociaciones con el Ministerio de Fomento, con el 
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objetivo de conseguir consensos y compromisos que posibiliten su ejecución lo más 
rápido posible.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Javier Rivas Escamilla, Marina 

Bravo Sobrino, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8307 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8307)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Instar el Ministeri de Foment que liciti i iniciï urgentment les obres del tram de 

l’autovia A-14, que s’havia d’haver licitat l’any 2012, entre Almenar i el límit amb 
l’Aragó.

– Instar el Ministeri de Foment que es tinguin en compte les al·legacions presen-
tades pel Departament de Territori i Sostenibilitat a l’estudi informatiu del condi-
cionament de l’N-230 entre Sopeira i el túnel de Vielha, que han estat consensuades 
prèviament amb el territori.

– Presentar mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, unes al·lega-
cions, que prèviament hagin estat consensuades amb el territori, respecte a l’estudi 
informatiu del condicionament de l’N-230 entre la boca nord del Túnel de Vielha i 
la frontera francesa.
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