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Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del secretari o de la secretària de la Comissió. Tram. 410-00007/12 

2. Compareixença d’una representació de la Unió Internacional per a la Defensa dels 
Motociclistes davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seguretat viària 
dels motociclistes. Tram. 357-00018/12. Comissió de Territori. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del Llobregat. Tram. 
250-00202/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 13; esmenes: BOPC 
120, 35).

4. Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys de 
l’Incasòl. Tram. 250-00237/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 40; 
esmenes: BOPC 170, 13).

5. Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de 
la Cerdanya. Tram. 250-00262/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 118, 80).

6. Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels habitatges del barri 
dels Merinals, de Sabadell. Tram. 250-00291/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 126, 89; esmenes: BOPC 170, 14).
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del 
Llobregat
250-00202/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Alfonso Sánchez Fisac, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les vies 
per a ciclistes al Delta del Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la comis-
sió, amb el text següent: 

Exposició de motius
El delta del Llobregat rep milers de visitants cada any, entre ells un gran nombre 

de ciclistes i vianants que arriben des de les poblacions més properes per gaudir de 
l’exercici i l’esport mentre contemplen les vistes del Delta.

Però tan important és la destinació com la forma d’arribar-hi. Existeixen nom-
broses activitats que ofereix el Consorci per la Protecció i la Gestió dels Espais Na-
turals del delta del Llobregat a escoles i famílies, que arriben a la zona amb autobús 
o vehicle privat.

Oferir unes vies segures per arribar al delta del Llobregat faria que un gran nom-
bre de visitants pogués arribar-hi a peu o amb bicicleta.

A dia d’avui encara existeixen rutes sense carril bici o pas per a vianants, com és 
el cas de l’antiga Carretera de los Desguaces, o les carreteres que uneixen els mu-
nicipis de Viladecans i el Prat de Llobregat. Aquestes carreteres són un risc per a 
qualsevol ciclista, família o escola que prengui aquesta ruta, amb un voral de terra 
o, fins i tot, inexistent en alguns trams.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Habilitar els accessos per a ciclistes mitjançant carrils bici i vies per a via-

nants a totes les carreteres de competència de la Generalitat, tant a la zona de platja 
com a la zona interior.

2) Prioritzar, en l’habilitació d’aquests accessos, les carreteres B-210, B-204 i 
B-250, que uneixen els municipis del Prat de Llobregat, Viladecans i Castelldefels, 
atès la gran quantitat d’usuaris que s’hi concentren.

3) Procedir a la correcta senyalització d’aquestes carreteres, o instar a fer-ho a 
l’administració competent a cadascuna d’elles.

4) Instal·lar semàfors, amb activació mitjançant un polsador, per facilitar el pas 
de vianants i ciclistes a totes les interseccions de la ruta cap al delta del Llobregat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Alfonso Sánchez Fisac, diputat, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 7744; 8463 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 04.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7744)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al punt 1

1) Habilitar els accessos per a ciclistes mitjançant carrils bici i vies per a via-
nants a totes les carreteres de competència de la Generalitat, tant a la zona de platja 
com a la zona interior, en aquells trams de carretera que connectin municipis o que 
connectin amb altres carrils bici per tal de fer una xarxa connectada.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2) Prioritzar en l’habilitació d’aquests accessos: 
– La B210 entre l’avinguda del Mar (carril bici i eix de vianants de l’avinguda  

del Mar de Gavà) i la B204 a Viladecans (camí ral de València, enllaç amb el camí del  
Mar).

– La B204 entre Viladecans (enllaç del camí del Mar) i l’Avinguda de l’aeroport 
del Prat (enllaç amb carril bici de l’aeroport i del Remolar).

– La B250 entre Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8463)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. Continuar amb la programació de la formació de les vies ciclistes que s’escai-
guin, dins del seu àmbit competencial, tenint en compte les actuacions ja implemen-
tades en l’àmbit del delta del Llobregat com són ara la nova via ciclista que surt de 
la B-250 i passa pel nou pont Nelson Mandela, la via ciclista de Viladecans per la 
B-204 i la via ciclista sobre el pont de la C-31 sobre el Llobregat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Reactivar la convocatòria d’ajuts a ens locals per a l’execució de vies ciclistes 
interurbanes i urbanes, que va quedar aturada per l’aplicació de l’article 155.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar amb el programa de senyalització de carreteres compartides, dins 
de l’àmbit competencial de les carreteres de la seva titularitat.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Incasòl
250-00237/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

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 la titulari-
dad pública de los terrenos, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las principales funciones del Incasòl es la promoción de suelo residencial 

para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la exclusión residencial. Para poder 
llevar a cabo políticas residenciales inclusivas, que sirvan como instrumento de las 
políticas de igualdad y cohesión social, resulta imprescindible que la administración 
disponga de un importante parque público de vivienda.

Atendiendo a que el parque público de viviendas es insuficiente, inferior al 1,8% 
sobre el total y, por tanto, se encuentra completamente alejado del objetivo del 15% 
establecido hace 10 años en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, trabajar para 
disponer de ese parque debería ser una tarea prioritaria para el Gobierno de la Ge-
neralitat, a la que no deberían escatimar recursos públicos ni esfuerzos políticos.

Ese objetivo debería conllevar que todo el suelo residencial propiedad del In-
casòl disponible en municipios considerados de alta demanda acreditada según la 
Ley 4/2016, se destine a aumentar el parque de vivienda pública, en régimen de al-
quiler asequible o de cesión de uso, incorporándolo al futuro Plan Autonómico de 
Vivienda de Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta a que el Gobierno de la Generalitat a: 
1. Llevar a cabo las modificaciones legales y normativas necesarias para que to-

das las parcelas propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en municipios 
considerados de alta demanda acreditada según la Ley 4/2016, mantengan la titula-
ridad pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régi-
men de alquiler asequible o de cesión de uso.

2. Llevar a cabo las modificaciones legales y normativas necesarias para esta-
blecer criterios de excepcionalidad a la obligación señalada en el apartado anterior, 
que deberán ser debidamente justificados y presentados con antelación de 3 meses 
y de forma preceptiva ante la Comisión de Territorio del Parlamento de Cataluña.

3. Revisar y reconsiderar, de acuerdo con los objetivos señalados en los aparta-
dos anteriores, las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl 
que están actualmente en marcha o se prevea realizar en el futuro.

4. Buscar los mecanismos de financiación oportunos para las promociones de vi-
viendas en las parcelas propiedad del Incasòl mantengan la titularidad pública y se 
gestionen en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.

5. Facilitar los instrumentos de financiación oportunos a aquellos ayuntamientos 
y otras administraciones públicas dependientes de la Generalitat que tengan parce-
las calificadas de uso residencial en zonas de alta demanda acreditada puedan llevar 
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a cabo promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible o cesión 
de uso.

Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11356; 15179 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 11356)

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació del punt 2

2. Legalment es podran preveure situacions d’excepcionalitat a l’aplicació de la 
obligació senyalada en l’apartat anterior, per raons de tipologia dels habitatges o 
per ubicació territorial que els facin no idonis pel seu destí a habitatge de lloguer 
social, en aquest cas s’haurà de preveure que el producte de la seva venda s’haurà 
de reinvertir en l’adquisició de sols o habitatges en el mateix municipi o comarca, 
per a ser destinats a habitatges de lloguer social.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 15179)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 4

4. Continuar amb els mecanismes de finançament oportuns per a les promocions 
d’habitatges en les parcel·les de propietat de l’Incasòl per tal que mantinguin la titu-
laritat pública i es gestionin en règim de lloguer assequible o cessió d’ús.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició del punt 5

5. Continuar facilitant els instruments de finançament oportuns, com el tanteig 
i el retracte, a aquells ajuntaments i altres administracions públiques dependents de 
la Generalitat que tinguin parcel·les qualificades d’ús residencial en zones d’alta de-
manda acreditada per tal que puguin dur a terme promocions d’habitatge públic en 
règim de lloguer assequible o cessió d’ús.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic de 
l’aeròdrom de la Cerdanya
250-00262/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 7435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.07.2018

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 atu-
rem el PDUAC de la Cerdanya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat promou una nova versió del pla urbanístic de l’ae-

ròdrom de la Cerdanya per augmentar el sol urbanitzable i convertir-lo en un aero-
port comercial, que podria estar envoltat de zones d’aparcament, hotels i edificis 
comercials.

La comarca de la Cerdanya acull nombrosos espais protegits com per exemple el 
Parc Natural del Cadí Moixeró, que fa que sigui un dels destins turístics per gaudir 
de la natura més apreciats de Catalunya i de l’Estat.

La transformació del que avui és un petit aeròdrom esportiu en un aeroport co-
mercial apte per l’aviació general suposa un greu impacte en el desenvolupament 
sostenible del territori. Sens dubte aquesta ampliació, amb l’augment del trànsit aeri, 
es convertiria en un focus de contaminació tant acústica com d’emissions de CO

2
 

que afectaria a tota la vall de la Cerdanya.
Alhora aquest nou pla director urbanístic podria obrir la porta a noves requalifi-

cacions de de terrenys per a la construcció de noves vivenda, hotels i zones comer-
cials.

La nova versió del PDUAC malgrat inclou canvis respecta la versió anterior man-
té l’ampliació de la pista, un centre d’alt rendiments de pilots i no tanca de manera 
definitiva a les transformacions urbanístiques i creixements associats de l’anterior 
pla director.

Davant d’aquesta voluntat veïns i veïnes de la comarca han posat en marxa un 
manifest en que s’han adherit personalitat de la societat civil, econòmica i esportiva.

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. Obrir un diàleg amb els veïns i veïnes de la Cerdanya sobre el desenvolupa-

ment territorial i urbanístic de la comarca i sobre les infraestructures necessàries.
2. Aturar el PDUAC i l’ampliació de l’aeroport de la Cerdanya.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP  CatECP
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels 
habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell
250-00291/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 9041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, 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 resolu-
ció per a la garantia habitacional dels veïns i veïnes del barri dels Merinals, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Unes 170 famílies del barri dels Merinals, de la ciutat de Sabadell, han reclamat 

repetidament a l’Agència de l’Habitatge la necessitat d’oferir una solució justa i res-
pectuosa amb el dret a un habitatge digne als problemes estructurals que pateixen 
els edificis del barri.

El barri dels Merinals començà a construir-se l’any 1956 a través de «l’Obra Sin-
dical del Hogar», depenent del «Instituto Nacional de la Vivienda» i avui sota res-
ponsabilitat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Als anys noranta, després de detectar-se aluminosis, es va elaborar un pla d’ac-
tuació consistent en l’enderrocament de 600 habitatges i la rehabilitació de 160 ha-
bitatges que en aquells moments no patien problemes estructurals greus.

Vint anys després d’aquest pla, els veïns denuncien que almenys set blocs més 
pateixen danys estructurals molt greus, afectant a 170 famílies del barri, més de 400 
veïns i veïnes.

El veïnat reclama avui, davant aquesta situació sobrevinguda, la revisió del pla 
d’enderrocaments per incorporar-ne els nous habitatges afectats i reallotjar les fa-
mílies afectades 

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. Constituir una taula de diàleg en el termini d’un mes, entre la Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i els representants veïnals per 
de manera conjunta establir les actuacions necessàries en el barri dels Merinals, in-
cloent-hi: 

a) Acordar un calendari d’actuacions per tal de donar una resposta urgent al de-
teriorament dels blocs afectats del barri dels Merinals

b) Acordar un calendari d’inspecció dels nous blocs afectats per tal de determi-
nar-ne possibles afectacions estructurals.

c) Incloure els blocs afectats per greus danys estructurals en un pla d’enderroca-
ment planificar i garantir el re-allotjament dels veïns afectats en analogia amb els 
plans ja elaborats anteriorment.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP
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Dossier 8

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16754 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 05.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16754)

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

1. Mantenir oberts els canals de comunicació i intercanvi d’informació establerts 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell i els repre-
sentants veïnals per a de manera conjunta acordar les actuacions necessàries en el 
barri dels Merinals, incloent-hi: 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 1.a)

1.a) Encarregar formalment l’elaboració de l’informe independent instat pel ple 
de l’Ajuntament en sessió de maig de 2018, complementari al realitzat després de la 
inspecció feta per tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sabadell després de conèixer-se les queixes dels veïns, i que l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha proposat al consistori que sigui elaborat pel Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) com a òrgan de prestigi tècnic reconegut.

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

1.b) Acordar amb l’Ajuntament i els veïns fórmules de col·laboració per al des-
plegament de les mesures que pugui recomanar l’informe del COAC sobre els habi-
tatges afectats, els quals són de titularitat privada.
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