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Comissió de Territori

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport asse-
quible. Tram. 250-00343/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 31; 
esmenes: BOPC 182, 11).

2. Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig. Tram. 250-
00353/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 143, 43).

3. Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d’infraestructures Marto-
rell-Abrera. Tram. 250-00377/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 172, 13; esmenes: BOPC 209, 22).

4. Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró. Tram. 250-
00379/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 172, 19; 
esmenes: BOPC 209, 25).

5. Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera B-40 entre 
Abrera i Sant Sadurní d’Anoia. Tram. 250-00381/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades (text presentat: BOPC 172, 21; esmenes: BOPC 209, 27).

6. Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, de Sant Vicenç 
de Castellet. Tram. 250-00387/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 177, 58; esmenes: BOPC 216, 18).

7. Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32. Tram. 
250-00399/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 182, 22; 
esmenes: BOPC 216, 19).

8. Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobre-
gat. Tram. 250-00400/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 182, 23; esmenes: BOPC 216, 19).

9. Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport públic a Valli-
rana. Tram. 250-00424/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 189, 47; esmenes: BOPC 231,85).

10. Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat. Tram. 250-00430/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 55; esmenes: 
BOPC 231, 86).
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11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la retallada de recursos al Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer. Tram. 354-00056/12. David Cid Co-
lomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el bloqueig a la destinació del 30% de les noves promo-
cions i les grans reformes d’habitatges a l’habitatge assequible. Tram. 354-00062/12. 
David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de sessió informativa.

13. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma SOS Costa Bra-
va davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seva posició amb relació 
al Pla director urbanístic del sistema costaner del litoral gironí. Tram. 356-00236/12. 
Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Terrades i 
Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del 
transport assequible
250-00343/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada 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 
calidad del aire y la promoción del transporte público asequible, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Se calcula que, en Cataluña, la contaminación causa hasta 3.500 muertes pre-

maturas en el Área Metropolitana de Barcelona. Los óxidos de nitrógeno y las par-
tículas menores de 10 micras son los principales problemas, y el tráfico rodado su 
principal origen. Ciudades como Barcelona y Sabadell se encuentran en una situa-
ción tan crítica que han llamado la atención incluso de la Comisión Europea. Son 
necesarios cambios profundos para afrontar el reto de mejorar la calidad del aire, y 
el transporte público juega un papel esencial.

Sin embargo, a pocos meses del fin del periodo, prácticamente ninguna de las 
infraestructuras planificadas en el Plan Director de Movilidad de la Región Me-
tropolitana de Barcelona 2013-2018 (PdM) e incluidas en el Pla d’Actuació per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire (PAQMA) se ha completado. Los últimos gobiernos 
de la Generalitat han utilizado las políticas de territorio e infraestructuras, no para 
resolver los problemas de los catalanes como los retrasos de Rodalies o el pago de 
los peajes, sino para enfrentarnos con el conjunto de los españoles. Tras la demanda 
de nuevas competencias se ha tratado de ocultar verdaderas chapuzas de gestión en 
infraestructuras y servicios (Spanair, ATLL, Segarra-Garrigues...) que han resulta-
do ser un pozo sin fondo para los presupuestos y han limitado la capacidad de in-
versión. La principal obra de la Generalitat, la línea 9 de metro, que debería haber 
estado acabada hace más de 10 años, acumula unos sobrecostes tan desorbitantes 
que la han llevado prácticamente a la parálisis.

Además, las elevadas tarifas de transporte público pueden llegar a ser un im-
pedimento para su uso, en especial para las familias con menor poder adquisitivo.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar, sin de-

mora y de forma urgente, aquellas medidas clave para la promoción del transporte 
público y la reducción de la contaminación que acumulan mayor retraso, y en es-
pecial: 

1. Establecer un Abono Mensual para jóvenes con el que puedan acceder a toda 
la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual súper reducido 
(inferior a 30 euros), de forma que el transporte público resulte la opción más atrac-
tiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan incorporarlo fácilmente a sus 
costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida.

2. Acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años de retra-
so, e incluir el Abono Mensual para jóvenes dentro de su política tarifaria.
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3. Establecer urgentemente una línea de diálogo con el Gobierno de España cen-
trada específicamente en avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para 
la financiación de las obras pendientes de la Línea 9/10 de metro que incluya, entre 
otras, la propuesta de formalización de convenios de colaboración para la financi-
ación o la solicitud de respaldo en posibles peticiones de crédito al Banco Europeo 
de Inversiones.

4. Presentar en el plazo de tres meses un calendario de puesta en servicio de las 
estaciones del tramo central de la Línea 9/10, fundamental para la movilidad en la 
Región Metropolitana de Barcelona. El calendario deberá contemplar la puesta en 
servicio por fases y deberá acompañarse de la valoración de la asignación presu-
puestaria anual que será necesaria para ejecutarlo hasta su finalización. El plazo to-
tal en ningún caso podrá ser superior al plazo inicial del total de las obras (4 años).

5. Incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las 
emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves in-
cumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respi-
ramos no cumpla ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Insta-
lar paneles informativos en las ciudades con peores registros (Barcelona y Sabadell) 
que alerten de esta situación y promuevan el uso del transporte público.

6. Ejecutar nuevos aparcamientos de disuasión (park and rides) priorizan-do la 
ejecución en 2018 de aquellos que puedan favorecer la complementariedad del vehí-
culo privado fuera de las Zonas de Protección Especial del Ambiente Atmosférico 
con el transporte público para acceder a ellas. Estos aparcamientos deberán tener 
fácil acceso desde las principales vías de comunicación y permitir un intercambio 
rápido desde el vehículo particular al ferrocarril o a los servicios de bus rápido.

7. Presentar en el plazo de seis meses un calendario de las actuaciones necesarias 
para hacer accesibles todas las estaciones de la infraestructura del Sistema Ferrovia-
rio de Cataluña (como las estaciones de metro de Urquinaona y Plaça de Sants, entre 
otras), tal y como se estableció en el punto 5.c de la Moción 67/XI del Parlament de 
Cataluña sobre las infraestructuras ferroviarias aprobada en la anterior legislatura. 
La priorización de las actuaciones deberá tener en cuenta criterios de mayor benefi-
cio para el conjunto de los usuarios y no de simplicidad de la actuación.

Palacio del Parlamento, 1 de agosto de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18922 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18922)

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

1. Mentre no entri en funcionament la T-Mobilitat, seguir treballant en la millora 
de les tarifes reduïdes que tinguin en compte diferents col·lectius que cal protegir, 
entre ells la gent jove en el marc del desplegament de la Llei de transport públic.

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

3. Continuar treballant, en coordinació amb el Banc Europeu d’Inversions i al-
tres organismes, per tal de fixar les condicions òptimes que garanteixin el finança-
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ment necessari per finalitzar les obres d’execució de les línies L9 i L10 del metro de 
Barcelona.

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

4. Definir, un cop obtingut el finançament necessari per finalitzar les obres d’exe-
cució de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona, el calendari de les obres associat 
que permeti l’entrada en servei progressiva de la totalitat de les línies.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió parcial del punt 5

5. Incrementar la campanya de sensibilització sobre la necessitat de reduir les 
emissions, en particular del vehicle privat, recalcant els greus incompliments actuals 
que suposen ja avui que la qualitat de l’aire que respirem no compleix ni tant sols els 
mínims que obliga la Unió Europea: Instal·lar panells informatius a les ciutats amb 
pitjors registres (Barcelona i Sabadell) que alertin d’aquesta situació i promoguin 
l’ús del transport públic.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6

6. Incloure en els treballs de redacció del PDI 2021-2030 que s’inicien aquesta 
tardor, un apartat que estableixi les necessitats de nous intercanviadors i infraes-
tructures modals a l’àmbit de l’ATM de Barcelona.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De supressió i addició del punt 7

7. Presentar en el termini de sis mesos un calendari de les actuacions necessà-
ries per der accessibles totes les estacions de la infraestructura del Sistema Ferrovi-
ari de Catalunya (com les estacions de metro d’Urquinaona i Plaça de Sants, entre 
d’altres), tal com es va establir al punt 5 c) de la moció 67/XI del Parlament de Ca-
talunya sobre les infraestructures ferroviàries aprovada en l’anterior legislatura. La 
priorització de les actuacions haurà de tenir en compte criteris de major benefici per 
al conjunt dels usuaris i no de simplicitat d’actuació. pendents.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 13725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 
Aturem l’ampliació de Cap Roig, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La finca de Cap Roig ocupa 12 ha. de superfície, repartides entre el termes muni-

cipals de Palafrugell (concretament a Calella de Palafrugell) i Montràs. Forma part 
del EIN Castell-Cap Roig, que comença al terme de Palamós i acaba justament a la 
finca de Cap Roig.

Aquesta finca fou adquirida al primer quart de segle xx agregant diverses fin-
ques, bàsicament forestals, de la zona. Tota ella té façana marítima. Els creadors 
d’aquesta unitat foren una parella estrangera: Nicolàs de Woewodstky, arquitecte i 
coronel de l’exèrcit del tsar (exiliat) i la seva esposa, anglesa, i de família d’antiqua-
ris, de nom Dorothy Webster.

En un moment determinat el matrimoni, arruïnat, decidí pactar amb la «Caja Pro-
vincial de Gerona» la cessió de la finca a la esmentada caixa (lligada a la Diputació 
de Girona) amb una sèrie de condicions: ells hi podrien viure indefinidament, i així es  
va complir; s’hauria de mantenir la finca amb el viver i el jardí botànic, malgrat no 
es va mantenir el viver; no es construiria ni s’enderrocaria el que estava construït,  
preservant la finca de qualsevol obra d’urbanització. Per la guarda del llegat i la vo-
luntat del matrimoni, es va constituir un patronat que no va tenir cap vida signifi-
cativa.

Per la seva part, La Caixa de Girona concedia una pensió vitalícia al matrimoni, 
adquiria la propietat i es comprometia a la resta de condicions. Això va fer possi-
ble l’acabament del castell a l’any 1975. Finalment, en la fallida del sistema bancari 
Caixa Girona desapareix i va ser absorbida per La Caixa, la finca passa a mans de 
La Caixa, concretament de l’Obra Social.

És aquesta entitat la que proposa la construcció de 1.550 m2 de sostre i 4 nous vo-
lums edificables en sòl no urbanitzable de protecció especial (PEIN de Castell Cap 
Roig). Inclou un auditori soterrat de 200 persones de 525 m2, un nou edifici per una sala 
polivalent de 250 m2 en planta i 400 m2 de nou sostre, la construcció d’un edifici des-
tinat a equipament ambiental a l’antiga pedrera de 550 m2 de nou sostre i un edifici de  
2 plantes als antics hivernacles de 338 m2 d’ocupació que tot sembla indicar que 
serviria per acollir al personal del centre i les persones que hi fessin activitats, en 
el que podria ser un edifici d’ús turístic i la possible ampliació de l’embarcador i la 
barraca de la cala d’en Massoni en un 20%.

En definitiva el pla especial urbanístic tramitat sorprenentment, aprovat inicial-
ment per els Ajuntaments de Palafrugell i Mont-Ras només amb l’abstenció del grup 
d’Entesa, pretén construir més de 1500 m2 i 4 nous edificis a Espai d’Interès Natural  
de Cap Roig. Aquesta finca està inclosa al PEIN de la Xarxa Natura 2000, i el Castell de  
Mont Roig està declarat BCIN.

Aquest projecte pot suposar l’augment de la fragmentació de l’espai, l’augment de la 
contaminació lumínica i acústica, l’ampliació de superfície d’aparcaments, problemes 
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de mobilitat i accessibilitat, un greu impacte ambiental i paisatgístic, afectació de la 
biodiversitat, la disminució de la connectivitat natural, en definitiva l’afectació del seu 
estat actual, contradient l’acord que es va arribar amb els antics propietaris afectant tant 
el BCIN del Castell com sent incompatible les noves edificacions i usos previstos en el  
Pla Especial Urbanístic amb els valors naturals paisatgístics i ambientals de l’Espai 
d’Interès Natural del Castell Cap Roig i del sòl no urbanitzable d’especial protecció 
i amb la gran fragilitat de l’espai.

Alhora aquest nous usos i edificacions són també incompatibles amb la màxi-
ma protecció d’aquests terrenys com forment part de la Xarxa Natura 2000 i amb 
la seva especial protecció en base a les disposicions del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines.

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 de la Generalitat a: 
1. Impulsar les mesures necessàries per protegir d’Espai d’Interès Natural de 

Castell de Cap Roig i evitar la construcció més de 1500 m2 i 4 nous edificis.
2. A vetllar pel compliment de la normativa del Pla Director Urbanístic dels Sis-

tema Costaner i de les normes d’ordenació del Pla Territorial Parcial de les comar-
ques gironines.

3. Denegar i impedir l’aprovació de noves construccions en aquest espai.
4. Vetllar per l’obligació de restauració amb vegetació de l’antiga pedrera evitant 

la construcció de noves edificacions.
5. Exigir la inclusió en el pla especial de les determinacions corresponents a l’ex-

cussió del camí de Ronda en la forma prevista al EIN Castell Cap Roig.
6. Garantir la protecció integral de l’embarcador i de la barraca de la Cala d’en 

Massoni i que s’impedeixi la seva ampliació en un 20%.
7. Exigir la connexió de les fosses sèptiques actuals al sistema de sanejament 

públic municipal.
8. Excloure dels usos possibles l’ús hoteler encobert sota la forma de serveis 

d’allotjament per a personal adscrit a l’allotjament i assistents a les activitats.

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic 
d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 17698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el Pla Director Urbanístic d’Infrastructures Martorell-Abrera, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la Ròtula Martorell-Abrera 

(PDU-RMA) acaba de finalitzar la tramitació d’exposició pública després de la seva 
aprovació inicial.

Analitzat el Projecte que presenta el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
els seus impactes sobre el territori, així com, tenint en compte el rebuig de bona part 
del territori afectat al PDU i la manca de consens i diàleg amb la resta d’Adminis-
tracions afectades.

Essent el PDU - RMA una projecció d’infraestructures de gran impacte i pressió 
al territori que suposa una modificació radical del seu planejament urbanístic i una 
transformació forçada i de greus conseqüències sobre el seu entorn urbà i mediam-
biental, per la qual haurà de suportar la pressió d’infraestructures noves que es su-
men a les grans infraestructures viàries de país ja existents.

Els impactes que es projecten tindran conseqüències sobre la població i la seva 
salut, sobre l’entorn natural i fluvial, essent una hipoteca pel futur de la zona del 
Baix Llobregat Nord, planejada sense cap tipus de consideració per la sobirania mu-
nicipal i la participació ciutadana.

El PDU-RMA presenta diferents mancances o noves necessitats: 
1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director no recull la preocupació sobre 

el retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Ròtula, i que 
estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/A2 a Sant Boi de 
Llobregat, connexió A2/AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la construcció 
B40 Abrera-Terrassa. També cal analitzar d’analitzar l’efecte sobre la mobilitat de 
la Ròtula que comportarà la finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i 
AP7.

2. L’execució de les inversions viàries i ferroviàries requereix de la concertació 
entre les diverses Administracions titulars de les infraestructures: especialment en-
tre el govern de l’Estat i la Generalitat, diàleg que hores d’ara és del tot inexistent. Si 
l’Estat no participa en l’elaboració d’aquest Pla Director es corre el risc de preveure 
inversions sense que hi hagi un compromís real en la seva materialització.

3. Aquest PDU és fa per tal de desenvolupar el vigent Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona) PTMB, en els termes que el Pla Territorial estableix i amb les deter-
minacions que posteriorment introduí el DTES. En aquest sentit cal recordar que la 
formulació del PTMB i el seu seguiment posterior correspon a un òrgan el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat (DTES) anomenat Comissió d’Ordenació Terri-
torial Metropolitana de Barcelona (COTMB). La composició d’aquesta Comissió és 
paritària entre Generalitat i Administració Local i compta amb la presència amb 
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veu i vot de l’Administració de l’Estat. - Per Llei, la COTMB ha de reunir-se com a 
mínim una vegada a l’any i aquest precepte legal s’està incomplint des de l’any 2010, 
any d’aprovació del PTMB per part del Govern de la Generalitat.

Alhora els Plans Directors Urbanístics d’Interès Supramunicipal, com aquest, 
són instruments on les diverses fases d’aprovació depenen exclusivament de la Ge-
neralitat de Catalunya. Resulta imprescindible establir un òrgan de gestió d’aquest 
Pla on a més de les diverses administracions titulars de les infraestructures, parti-
cipin tots els municipis, els agents econòmics, socials i ecologistes del territori, per 
tal de treballar des de la coordinació i el consens.

4. L’aprovació definitiva del Pla Director comportarà la creació de reserves d’in-
fraestructures. Si aquestes no tenen un calendari precís, els terrenys afectats s’aniran 
degradant, supeditats a determinats usos provisionals, perjudicant també les finques 
adjacents, com ha succeït amb experiències anteriors; cas de la reserva de la interpo-
lar sud al Vallès Occidental. Ens trobem en un dilema, davant la complexitat d’aquest 
territori pel que fa a la quantitat d’infraestructures que el travessen, unes donant-li  
servei i altres simplement passants, es fa necessari coordinar tots els traçats fent  
que totes les infraestructures optimitzin funcionalitats i minimitzin impactes am-
bientals i socials això implicar fixar moltes reserves urbanístiques que han de servir 
per un desplegament d’inversions a curt, mig i llarg termini. Tot això, sumat a les 
limitacions pressupostàries de les diferents administracions, fa inviable la fixació 
d’un calendari «precís».

5. El Pla Director necessita d’una agenda econòmica que prioritzi i prevegi cro-
nològicament quan s’executaran les inversions, i que comprometi els pressupostos 
futurs de les Administracions titulars de les infraestructures.

Les inversions han de prioritzar el transport públic, i dins del transport públic, 
la millora i ampliació de la xarxa de rodalies i la millora i ampliació del sistema de 
mercaderies per tal de reduir el trànsit de camions de les nostres carreteres.

6. La ròtula Abrera-Martorell és un territori extremadament complex, pel pas 
d’infraestructures existents en una zona intensament urbanitzada, i una orografia sen-
sible als espais fluvials del Llobregat, l’Anoia i altres afluents locals. Qualsevol nova 
inversió ha de preveure actuacions ambientals complementàries per aquest territori.

7. La complexitat territorial de la Ròtula motiva que el planejament territorial 
descarti la generació de nous creixements urbans. Aquest Pla Director només preveu 
infraestructures, però aquestes acostumen a fomentar l’extensió de les poblacions, 
aprofitant les bones comunicacions. El planejament urbanístic actual preveu sectors 
que encara no s’han desenvolupat, cas de les AREs del Baix Llobregat. Hores d’ara, 
les diverses localitats de la Ròtula estan revisant els POUMs; Martorell, Sant Es-
teve, Olesa, Abrera i Esparraguera. Resulta necessari una modificació del Pla Ter-
ritorial Metropolità de Barcelona que estableixi que no és possible generar nou sòl 
urbanitzable, i que fins i tot desclassifiqui sòl urbanitzable no delimitat, i per tant, 
que a partir d’ara es centrin els esforços en executar el sòl urbanitzable delimitat i 
especialment, la remodelació dels espais urbans (tant residencials com industrials) 
abans que es degradin.

8. De les infraestructures previstes, ens mostren en total desacord amb  
la prolongació de la B40 d’Abrera cap a l’Alt Penedès. Aquest vial ocasiona greus 
problemes territorials, atès que es comporta com a una variant de l’AP7, afectant 
espais d’interès natural i tensionant el creixement dels municipis. Hores d’ara els es-
forços s’han de focalitzar només en finalitzar el tram Abrera-Terrassa, de forma que 
sigui possible la connexió A2/C58.

9. Manca un estudi acurat de la mobilitat associada a les variants viàries previs-
tes en el Pla Director. En concret com afecten els bulevards a la qualitat urbana dels 
espais per on transiten (possible augment de la contaminació atmosfèrica, lumíni-
ca, acústica, efecte barrera) i a la viabilitat dels diversos connectors biològics de la 
comarca.
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10. Aquesta Ròtula territorial és bàsica pel bon funcionament de tot el siste-
ma ferroviari català: Corredor mediterrani de viatgers i mercaderies, Alta velocitat, 
trens Regionals, Rodalies de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat Bages i Anoia 
i futures línies Orbital Ferroviària (LOT) i Eix Transversal Ferroviari (ETF). En tot 
cas, la prioritat inversora en ferrocarril en els propers anys ha de ser en la millora 
i prolongació del sistema de rodalies i en la millora i prolongació del transport de 
mercaderies.

El PDU_RMA cal que incorpori de manera adequada un estudi conjunt de totes 
les línies proposades i les corresponents implicacions territorials que comporten.

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 de la Generalitat i el Departament de 

Territori i Sostenibilitat a complir i garantir les següents consideracions: 
1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director ha de recollir la preocupació 

sobre el retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Rò-
tula, i que estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/A2 a 
Sant Boi de Llobregat, connexió A2/AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la 
construcció B40 Abrera-Terrassa. També haurà d’analitzar l’efecte sobre la mobili-
tat de la Ròtula que comportarà la finalització de les concessions de les autopistes: 
AP2 i AP7.

2. Per tal de garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents 
administracions és convenient la participació tant de la Generalitat com l’adminis-
tració de l’Estat en la formulació d’aquest PDU.

3. La represa dels treballs de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropoli-
tana de Barcelona amb la finalitat de fer el seguiment preceptiu del PTMB i com  
a mecanisme polític de concertació entre les administracions implicades, que hau-
ria d’ampliar-se amb la inclusió de l’àmbit Funcional del Penedès, de reconeguda 
vigència des de 2010.

4. Cal formular des del PDU d’instruments clars i acordats que permetin coordi-
nar de forma adequada les actuacions de les administracions implicades mitjançant 
l’establiment de mesures de protecció dels terrenys, limitació d’usos provisionals i 
altres que es considerin pertinents amb la finalitat d’impedir la degradació dels sòls 
afectats per les reserves urbanístiques que el PDU ha d’establir.

5. Dotar el Pla Director d’una agenda econòmica que prioritzi i prevegi cronolò-
gicament quan s’executaran les inversions, i que comprometi els pressupostos futurs 
de les Administracions titulars de les infraestructures.

Les inversions han de prioritzar el transport públic, i dins del transport públic, 
la millora i ampliació de la xarxa de rodalies i la millora i ampliació del sistema de 
mercaderies per tal de reduir el trànsit de camions de les nostres carreteres.

6. Impulsar mesures compensatòries d’aquelles infraestructures que es van exe-
cutar sense Declaració d’Impacte Ambiental, perquè encara no era prescriptiva en 
aquell moment. Aquestes mesures han de corregir els diversos impactes: acústics, 
lumínics i superar els efectes barrera.

7. Impuls del Parc Fluvial del Llobregat, per tal que es recuperi la qualitat de l’ai-
gua, es consolidi el bosc de ribera i el restabliment de camins que permetin arribar 
des de Collbató fins al Delta del Llobregat. El Projecte de Vies Blaves de la Dipu-
tació de Barcelona preveu la recuperació del riu des del seu naixement fins al Mar, 
però la mobilització de recursos econòmics per fer-ho possible és tan gran, que el 
principi d’oportunitat ens fa reivindicar que el tram del riu a la comarca del Baix 
Llobregat ha de ser mereixedor de que totes les noves inversions en infraestructures 
que s’executin destinin una part a la millora d’aquest espai natural.

8. El fet de que des de l’administració competent s’hagi decidit, a efectes ope-
ratius, dividir els continguts establerts al Planejament Territorial vigent de manera 
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sectorial: per una banda aquest PDU d’infraestructures i per altra el PDU d’activitat 
econòmica del Baix Llobregat nord, també aprovat inicialment, no ha de ser obsta-
cle per a que el resultat del nou planejament globalment entès doni un resultat co-
herent i adequat a les diferents escales implicades: de país, metropolitana i local. És 
per això que cal: 

a) Definir amb precisió quins són els topalls màxims i mínims de desenvolupa-
ment i la futura configuració del sistema urbà conjunt dels municipis implicats amb 
coherència amb el sistema d’infraestructures a establir i la protecció i millora del 
sistema d’espais oberts.

b) Analitzar com el pas d’infraestructures energètiques, com el gaseoducte, pot 
afectar ala implantació de noves reserves d’infraestructures de mobilitat, per tal 
d’evitar superposicions de traçats i riscos en la seguretat del territori.

c) Tenir present els espais fluvials com a estructura vertebradora del territori co-
marcal i de tot el conjunt d’espais naturals agrícoles i connectors a diverses escales, 
concretant i completant amb la precisió del planejament urbanístic les determinaci-
ons del planejament territorial (PTMB) pel que fa al Sistema d’Espais Oberts.

9. Modificar del Pla Territorial Metropolità de Barcelona perquè estableixi que 
no és possible generar nou sòl urbanitzable, i que fins i tot desclassifiqui sòl urba-
nitzable no delimitat, i per tant, que a partir d’ara es centrin els esforços en executar 
el sòl urbanitzable delimitat i especialment, la remodelació dels espais urbans (tant 
residencials com industrials) abans que es degradin.

10. Excloure del PDU les següents infraestructures viàries: 
a. La prolongació de la B40 d’Abrera cap a l’Alt Penedès. Aquest vial ocasiona 

greus problemes territorials, atès que es comporta com a una variant de l’AP7, afec-
tant espais d’interès natural i tensionant el creixement dels municipis. Hores d’ara 
els esforços s’han de focalitzar només en finalitzar el tram Abrera-Terrassa, de for-
ma que sigui possible la connexió A2/C58.

b. Considerar injustificats el nou traçat de la Bv-2293 entre Sant Esteve Sesrovi-
res, can Margarit i Gelida i el Cinturó Oest.

11. Realitzar un estudi acurat de la mobilitat associada a les variants viàries pre-
vistes en el Pla Director. En concret com afecten els bulevards a la qualitat urbana 
dels espais per on transiten (possible augment de la contaminació atmosfèrica, lu-
mínica, acústica, efecte barrera) i a la viabilitat dels diversos connectors biològics 
de la comarca.

També caldrà afegir per aquest tipus de vies urbanes i interurbanes de caràcter 
metropolità, a considerar com a espais públics estructurants (bulevards), la configu-
ració dels espais adequats per a la mobilitat de vianants, bicicletes, altres mitjans de 
mobilitat individual i transport públic.

12. El PDU_RMA cal que incorpori de manera adequada un estudi conjunt de 
totes les línies ferroviàries proposades i les corresponents implicacions territorials 
que comporten, tot tenint en compte els següents aspectes: 

– Establir la prioritat inversora del PDU en el ferrocarril per a la millora i per-
llongació del sistema de rodalies i per a la millora i perllongació del transport de 
mercaderies.

– Possibilitats de simplificar, unificar o compactar amb traçats contigus i per tant 
fer més econòmics i fàcils d’execució determinats elements de la xarxa ferroviària 
com seria el cas de la LOT, el ETF i els FGC Bages.

– Pel que fa al Corredor Mediterrani Ferroviari de mercaderies cal pensar a mig 
i llarg termini, en una connexió alternativa al pas únic pel Penedès de totes els trens 
de mercaderies peninsulars. En aquest sentit caldrà recuperar l’estudi del ETF entre 
Igualada i la Ròtula per a connectar les mercaderies amb origen o destí cap a la Vall 
de l’Ebre, el Nord, l’interior de la Península i Portugal. La qual cosa tindrà incidèn-
cia sobre les reserves ferroviàries fetes pel vigent PDU del ETF.
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– La connexió del ETF amb el Port de Barcelona i el Corredor Mediterrani i que 
forçosament ha de tenir lloc a través del territori de la Ròtula, implica una incidèn-
cia clara sobre l’intercanviador carretera-ferrocarril que els planejaments territorial 
i sectorial vigents (PTMB i PITC) estableixen entre Martorell i Sant Esteve Sesro-
vires de manera poc definida, ja que és el Planejament Director Urbanístic el que ha 
de situar amb precisió aquesta infraestructura amb el detall suficient per a establir 
les corresponents reserves urbanístiques per a l’intercanviador i les corresponents 
connexions ferroviàries i viàries.

– Cal que el PDU acabi de definir i concretar la localització de les noves estaci-
ons i la millora de les existents, enteses totes elles com a nous punts de centralitat 
territorial pel que fa a les de mercaderies i urbana o metropolitana pel que fa a les 
de viatgers amb les implicacions i determinacions sobre les reserves i altres deter-
minacions urbanístiques que això comporta.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21228; 21280; 21276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21228)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director ha de recollir la preocupació 
sobre el retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Rò-
tula, i que estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/ A2 a 
Sant Boi de Llobregat, connexió A2/ AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la 
construcció B40 Abrera-Terrassa així com les seves connexions amb la C55 i la B40. 
També haurà d’analitzar l’efecte sobre la mobilitat de la Ròtula que comportarà la 
finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i AP7.

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

2. Per tal de garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents 
administracions és convenient la participació tant de la Generalitat com l’adminis-
tració de l’Estat en la formulació d’aquest PDU, com amb els ajuntaments.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 6

6. Impulsar mesures compensatòries d’aquelles infraestructures i accessos que 
es van executar sense Declaració d’lmpacte Ambiental, perquè encara no era pres-
criptiva en aquell moment. Aquestes mesures han de corregir els diversos impactes: 
acústics, lumínics i superar els efectes barrera. Consensuar un document amb els 
ajuntaments afectats respecte a les mesures compensatòries.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt després del punt 10

Nou 11. Eliminar l’anomenat cinturó oest que connecta irregularment segons 
aquest PDU-I la B40 amb la B224, com a mínim en el tram que transcorre pel terme 
municipal d’Abrera.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 21280)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i addició del punt 10.b

b) Replantejar el nou traçat de la Bv-2293 entre Sant Esteve Sesrovires, can Mar-
garit i Gelida i el Cinturó Oest, d’acord amb el punt anterior

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21276)

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

1. La Memòria d’Ordenació d’aquest Pla Director recull la preocupació sobre el 
retard en la finalització de les obres en els eixos viaris adjacents a la Ròtula, i que 
estan també afectant a la mobilitat d’aquest àmbit; connexió C32/A2 a Sant Boi de 
Llobregat, connexió A2/AP7 a Sant Andreu de la Barca - El Papiol i la construcció 
B40 Abrera-Terrassa. També haurà d’analitzar l’efecte sobre la mobilitat de la Rò-
tula que comportarà la finalització de les concessions de les autopistes: AP2 i AP7.

A més instar al govern espanyol a que reiniciï de forma immediata i finalitzi les 
obres corresponents a les vies mencionades de la seva competència.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició al punt 2

2. Per tal de garantir la corresponent implicació i el compromís de les diferents 
administracions és convenient la participació tant de la Generalitat com l’adminis-
tració de l’Estat en la formulació d’aquest PDU, com ja s’ha fet.

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

5. Dotar el Pla Director d’una agenda econòmica que prioritzi i prevegi cronolò-
gicament quan s’executaran les inversions, i que comprometi els pressupostos futurs 
de les Administracions titulars de les infraestructures.

Les inversions han de prioritzar el transport públic, i dins del transport públic, 
la millora i ampliació de la xarxa de rodalies i la millora i ampliació del sistema de 
mercaderies per tal de reduir el trànsit de camions de les nostres carreteres

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 7

7. Seguir impulsant del Parc Fluvial del Llobregat, recuperant la qualitat de l’ai-
gua, consolidant el bosc de ribera i restablint camins que permetin arribar des de 
Collbató fins al Delta del Llobregat. El Projecte de Vies Blaves de la Diputació de 
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Barcelona preveu la recuperació del riu des del seu naixement fins al Mar, però la 
mobilització de recursos econòmics per fer-ho possible és tan gran, que el principi 
d’oportunitat ens fa reivindicar que el tram del riu a la comarca del Baix Llobregat 
ha de ser mereixedor de que totes les noves inversions en infraestructures que s’exe-
cutin destinin una part a la millora d’aquest espai natural.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació i supressió del punt 8

8. El fet de que des de l’administració competent s’hagi decidit, a efectes ope-
ratius, dividir els continguts establerts al Planejament Territorial vigent de manera 
sectorial: per una banda aquest PDU d’infraestructures i per altra el PDU d’activitat 
econòmica del Baix Llobregat nord, també aprovat inicialment, esdevindran cohe-
rents i adequats a les diferents escales implicades: de país, metropolitana i local. És 
per això que cal: 

a) Definir amb precisió quins són els topalls màxims i mínims de desenvolupa-
ment i la futura configuració del sistema urbà conjunt dels municipis implicats amb 
coherència amb el sistema d’infraestructures a establir i la protecció i millora del 
sistema d’espais oberts.

b) Analitzar com el pas d’infraestructures energètiques, com el gaseoducte, pot 
afectar ala implantació de noves reserves d’infraestructures de mobilitat, per tal 
d’evitar superposicions de traçats i riscos en la seguretat del territori.

c) Tenir present els espais fluvials com a estructura vertebradora del territori co-
marcal i de tot el conjunt d’espais naturals agrícoles i connectors a diverses escales, 
concretant i completant amb la precisió del planejament urbanístic les determinaci-
ons del planejament territorial (PTMB) pel que fa al Sistema d’Espais Oberts.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició del punt 9

9 Modificar del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, o aprovar altres figures 
jurídiques equivalents, perquè estableixi que no és possible generar nou sòl urba-
nitzable, i que fins i tot desclassifiqui sòl urbanitzable no delimitat, i per tant, que a 
partir d’ara es centrin els esforços en executar el sòl urbanitzable delimitat i espe-
cialment, la remodelació dels espais urbans (tant residencials com industrials) abans 
que es degradin.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De supressió de l’enunciat del punt 10

10. Excloure del PDU les següents infraestructures viàries: 
La prolongació de la B40 d’Abrera cap a l’Alt Penedès. Aquest vial ocasiona 

greus problemes territorials, atès que es comporta com a una variant de l’AP7, afec-
tant espais d’interès natural i tensionant el creixement dels municipis. Hores d’ara 
els esforços s’han de focalitzar només en finalitzar el tram Abrera-Terrassa, de for-
ma que sigui possible la connexió A2/C58.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació del punt 10.a

a) Instar al Govern de l’Estat a desprogramar l’eix viari de la B40 pel que fa al 
tram Abrera - Sant Sadurní, sens perjudici de desprogramar altres trams del recor-
regut.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De supressió del punt 11

11. Realitzar un estudi acurat de la mobilitat associada a les variants viàries pre-
vistes en el Pla Director. En concret com afecten els bulevards a la qualitat urbana 
dels espais per on transiten (possible augment de la contaminació atmosfèrica, lu-
mínica, acústica, efecte barrera) i a la viabilitat dels diversos connectors biològics 
de la comarca.

També caldrà afegir per aquest tipus de vies urbanes i interurbanes de caràcter 
metropolità, a considerar com a espais públics estructurants (bulevards), la configu-
ració dels espais adequats per a la mobilitat de vianants, bicicletes, altres mitjans de 
mobilitat individual i transport públic.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De supressió del punt 12

12. El PDU_RMA cal que incorpori de manera adequada un estudi conjunt de 
totes les línies ferroviàries proposades i les corresponents implicacions territorials 
que comporten, tot tenint en compte els següents aspectes: 

– Establir la prioritat inversora del PDU en el ferrocarril per a la millora i per-
llongació del sistema de rodalies i per a la millora i perllongació del transport de 
mercaderies.

– Possibilitats de simplificar, unificar o compactar amb traçats contigus i per tant 
fer més econòmics i fàcils d’execució determinats elements de la xarxa ferroviària 
com seria el cas de la LOT, el ETF i els FGC Bages, - Pel que fa al Corredor Medi-
terrani Ferroviari de mercaderies cal pensar a mig i llarg termini, en una connexió 
alternativa al pas únic pel Penedès de totes els trens de mercaderies peninsulars. En 
aquest sentit caldrà recuperar l’estudi del ETF entre Igualada i la Ròtula per a con-
nectar les mercaderies amb origen o destí cap a la Vall de l’Ebre, el Nord, l’interior 
de la Península i Portugal. La qual cosa tindrà incidència sobre les reserves ferrovi-
àries fetes pel vigent PDU del ETF.

– La connexió del ETF amb el Port de Barcelona i el Corredor Mediterrani i que 
forçosament ha de tenir lloc a través del territori de la Ròtula, implica una incidèn-
cia clara sobre l’intercanviador carretera-ferrocarril que els planejaments territorial 
i sectorial vigents (PTMB i PITC) estableixen entre Martorell i Sant Esteve Sesro-
vires de manera poc definida, ja que és el Planejament Director Urbanístic el que ha 
de situar amb precisió aquesta infraestructura amb el detall suficient per a establir 
les corresponents reserves urbanístiques per a l’intercanviador i les corresponents 
connexions ferroviàries i viàries.

– Cal que el PDU acabi de definir i concretar la localització de les noves estaci-
ons i la millora de les existents, enteses totes elles com a nous punts de centralitat 
territorial pel que fa a les de mercaderies i urbana o metropolitana pel que fa a les 
de viatgers amb les implicacions i determinacions sobre les reserves i altres deter-
minacions urbanístiques que això comporta.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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

mero Llano, diputada 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 mobilitat i la zona tarifària a Mataró, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per l’estació de Mataró, ciutat precursora del primer ferrocarril de la península, 

passen uns 20.000 viatgers de mitjana cada dia.
Mataró, forma part de les ciutats de la segona corona metropolitana que perta-

nyen a la zona 3 de tarifació del transport públic. Aquesta situació comporta pagar 
entre un 33% i un 40% més pels títols de transports que els veïns de la zona tarifà-
ria 2. Aquest element constitueix un altre peatge que els ciutadans de Mataró han de 
pagar per no ser tractada a tots els efectes com a una ciutat metropolitana.

Degut als diversos ajornaments per part de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) pels quals el títol de transport T-Mobilitat ha acabat ajornant fins a dos anys 
la seva implantació, aquestes zones tarifàries que haurien d’estar obsoletes, estaran 
vigents com a mínim fins a inicis de 2019.

El Pacte per la Mobilitat signat en juliol de 2016 per totes les forces polítiques del 
consistori mataroní incideix en la necessitat de fomentar el transport públic i la mo-
bilitat sostenible. Sens dubte, una millor tarifació dels títols de transport integrat afa-
voririen aquests objectius del Pacte. A més, l’ajuntament de Mataró va aprovar per 
unanimitat una Declaració Institucional per aconseguir la implantació de mesures 
en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents muni-
cipis de la comarca del Maresme, recolzant la Declaració del Maresme, declaració 
que entre altres mesures reclama la millora de la capacitat i prestacions de l’actual 
línia de Rodalies R1.

Per altra banda, les primeres dades dels projecte estratègic Mataró 2022 desta-
quen la reactivació econòmica com un dels reptes de la ciutat. Fer més competitiu 
el transport públic interurbà pot contribuir molt positivament a la reactivació eco-
nòmica. En el mateix sentit, cal insistir en la reivindicació de la recuperació de la 
connexió directe de la comarca del Maresme amb l’aeroport del Prat; acció clau de 
suport al sector econòmic del turisme.

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. Revisar, a través de l’Autoritat de Transport Metropolità i el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, en el termini d’un any, les zones tarifàries 
per tal que Mataró s’inclogui dins de la zona 2.
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2. Recuperar la connexió directa de Mataró amb l’aeroport de Barcelona-El Prat.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Alícia Romero 

Llano, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21278)

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

1. Revisar, en el marc de la implantació del projecte T-Mobilitat el marc tarifari 
aplicable als transports del municipi de Mataró de forma coherent amb la resta de 
municipis metropolitans.

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

2. Analitzar la millora de les comunicacions entre el Maresme i l’aeroport del 
Prat, a partir de la infraestructura existent, de forma que es permetin potenciar in-
tercanvis ràpids entre la línia ferroviària del Maresme i la línia d’accés a l’accés a 
l’aeroport.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera 
B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 17888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 
aturem la B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El recorregut de la B-40 o Quart Cinturó ha anat històricament acompanyat 

de polèmica en els diversos trams de la infraestructura, generant una significativa 
oposició política, social i institucional. En el cas de l’Alt Penedès i dels municipis 
afectats pel tram Abrera - Sant Sadurní, aquesta oposició ha quedat recollida en di-
ferents acords municipals i comarcals, així com en els treballs de redacció del futur 
Pla Territorial del Penedès, cosa que suposaria un conflicte de jerarquia normativa 
urbanística.

Ens trobem doncs, per part del Departament de Territori, amb la definició d’un 
desenvolupament urbanístic fet al marge del consens polític, social i institucional 
amb el territori afectat, aprofitant un PDU fora de l’àmbit de la major part de la in-
fraestructura en qüestió; sense traslladar el debat a l’espai de planificació territorial 
en marxa (Pla Territorial del Penedès) ni sense pràcticament informar-ne del con-
tingut a la ciutadania, més enllà del present tràmit d’informació pública (que d’altra 
banda es tracta d’un tràmit que el govern no pot obviar per ser legalment obligatori).

En els propers mesos, és previst que es produeixin afectacions a la mobilitat de la 
zona, degut a possibles modificacions de servei d’infraestructures existents (final de 
la concessió de l’AP-7), aparició de noves infraestructures (Tercer fil) o millora del 
servei en alguna de les existents (ampliació de la línia R8, especialment en el tram 
Vilafranca - Martorell) que tindran un impacte significatiu en la mobilitat de l’àm-
bit del tram Abrera - Sant Sadurní d’Anoia de la B-40, i que entenem, com així s’ha 
traslladat en els debats sobre el Pla Territorial del Penedès, que poden qüestionar 
la idoneïtat d’obrir un nou eix viari en paral·lel a d’altres que fan un servei similar.

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 de la Generalitat i al Departament de 

Territori i Sostenibilitat a complir i garantir les següents consideracions: 
1. Retirar del projecte de Pla Director d’Infraestructures del node Marto-

rell-Abrera la proposta d’ampliació de l’eix viari B-40 (Quart Cinturó), pel que fa al 
tram Abrera - Sant Sadurní d’Anoia.

2. Redactar una memòria social i ambiental del projecte que inclogui un estu-
di de mobilitat més profund, tant de viatgers com de mercaderies, contemplant els 
nous escenaris abans esmentats (gratuïtat AP-7, Tercer fil, servei regionals Vilafran-
ca - Barcelona, ampliació R8...) que revisi la idoneïtat de les infraestructures propo-
sades, especialment aquelles amb un major impacte social i territorial
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3. Traslladar la documentació sobre aquesta proposta d’ampliació de l’eix via-
ri B-40 a la comissió redactora del Pla Territorial, i a les comissions de seguiment 
creades a nivell territorial, com la que disposa el Consell Comarcal de l’Alt Penedès

4. Articular un procés de debat i concertació amb el territori, en el marc de la  
redacció del Pla Territorial, amb la participació dels grups comarcals i obert a  
la participació d’institucions, col·lectius i ciutadania.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21229; 21277 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 21.11.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 21229)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Retirar del projecte de Pla Director d’infraestructures del node Marto-
rell-Abrera la proposta d’ampliació de l’eix viari B-40 (Quart Cinturó), pel que fa 
al tram Abrera - Sant Sadurní d’Anoia així com retirar l’eix anomenat cinturó oest, 
que connectaria l’incompliment normatives de construcció i seguretat la B-40 i el 
polígon industrial «Barcelonès» d’Abrera (i aquest amb AP-7).

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

2. Redactar una memòria social i ambiental del projecte que inclogui un estu-
di de mobilitat més profund, tant de viatgers com de mercaderies, contemplant els 
nous escenaris abans esmentats (gratuïtat AP-7, Tercer fil, servei regionals Vilafran-
ca -  Barcelona, ampliació R8...) que revisi la idoneïtat de les infraestructures propo-
sades, especialment aquelles amb un major impacte social i territorial. I contemplar 
els creixements actuals i futurs i la mobilitat que això generarà en aquest àmbit.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 3

3. Traslladar la documentació sobre aquesta proposta d’ampliació de l’eix viari 
B-40 a la comissió redactora del Pla Territorial, i a les comissions de seguiment cre-
ades a nivell territorial, com la que disposa el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 
així com els ajuntaments afectats.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un nou punt 5

5. Obrir una mesa bilateral Ministeri-Generalitat per debatre aquest tema.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 21277)

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

1. Instar al Govern de l’Estat a desprogramar l’eix viari de la B40 pel que fa al 
tram Abrera - Sant Sadurní, sens perjudici de desprogramar altres trams del recor-
regut.

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

2. Actualitzar l’estudi sobre els escenaris demogràfics, econòmics i de mobilitat, 
tant de viatgers com de mercaderies, contingut al PDUI, tenint en compte (gratuïtat 
AP-7, Tercer fil, servei regionals Vilafranca - Barcelona, ampliació R8...) que revisi 
la idoneïtat de les infraestructures proposades, especialment aquelles amb un major 
impacte social i territorial.

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

3. Traslladar la documentació sobre aquesta proposta d’ampliació de l’eix viari 
B-40 a la comissió redactora del Pla Territorial, i a la comissió de seguiment creada 
a nivell territorial.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les inundacions al barri de la Farinera, 
de Sant Vicenç de Castellet
250-00387/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 18425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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 evi-
tem les inundacions al barri de La Farinera, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet ha patit històricament impor-

tants inundacions causades per la riera de Castellet, afluent de 9.2km del riu Llobre-
gat, que el 10 de juny del 2000 va arribar a provocar fins i tot una víctima mortal a 
més d’importants i greus danys materials a tot el barri, donat que l’aigua va assolir 
1,80 metres d’alçada. La darrera d’aquestes inundacions es va produir el 22 de juliol 
del 2016 quan el barri es va tornar a inundar com a conseqüència d’un gran aiguat, 
i es van acumular en alguns moments 40 cm d’aigua al carrer del Clot del Tufau, tot 
i que l’any 2007 s’havia modificat el traçat i tots dos ponts del tram final de la riera.

La riera creua el barri de la Farinera just abans de desembocar en el riu Llobre-
gat. El projecte per aturar les inundacions es va executar una primera fase entre el 
2007 i el 2008 que bàsicament es va concentrar en traslladar un transformador elèc-
tric que hi havia en un extrem del carrer Clot del Tufau i la modificació de dos ponts 
just al final del curs de la riera per evitar que, com va passar l’any 2000, fessin de 
barrera de la vegetació i runam acumulat quan hi ha crescudes.

El barri, a través de l’associació de veïns la Farinera, reclama des de fa anys que la 
Generalitat de Catalunya faci efectiu el compromís que té pendent fa 15 anys l’Agència  
Catalana de l’Aigua de desenvolupar la segona fase, on preveia l’expropiació i l’en-
derroc d’unes naus industrials en desús i ubicades en una zona inundable de la riera, 
permetent ampliar els curs de l’aigua i evitant obstacles en cas de riuades.

Aquesta actuació també anava acompanyada de la construcció d’un nou vial 
de connexió amb el polígon del Clot del Tufau per la banda esquerra del curs de la 
 riera.

Els veïns i veïnes de la Farinera temen que l’Agència Catalana de l’Aigua ajorni 
aquesta segona fase del projecte de manera indefinida.

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. Realitzar de manera urgent, un estudi hidràulic de la Riera de Castellet en el 

seu tram de la Farinera.
2. Un cop realitzar l’estudi, refer el projecte i licitar-lo en un termini màxim d’un 

any per resoldre de manera definitiva aquets greu problema del barri de la Farinera.
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3. Fins que no s’executi el projecte realitzar actuacions puntuals per evitar noves 
inundacions com rebaixar el gual al mig de la riera al final del carrer del Clot del 
Tufau i mantenir la riera neta la llera de pedres, grava i vegetació de manera regular.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22643 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22643)

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

1. Realitzar de manera urgent conveniada amb l’Ajuntament, un estudi hidràulic 
de de detall de la Riera de Castellet en el seu tram de la Farinera que analitzi les 
diferents alternatives d’actuació. Aquest estudi s’haurà de realitzar durant el 2019.

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

2. Un cop realitzat l’estudi de detall, acordar amb l’Ajuntament, en el marc del 
conveni esmentat, la redacció del projecte constructiu i la seva execució, per resol-
dre de manera definitiva la problemàtica.

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

3. Fins que no s’executi el projecte, l’Ajuntament proposarà a l’ACA que, en el 
marc dels programes anuals de manteniment de les lleres, analitzi les actuacions a 
la llera per a la minimització dels riscos d’inundabilitat.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-00399/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 19130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució aturem la 
prolongació de la C-32, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El projecte de prolongació de l’autopista C-32, l’autopista de la costa, representa 

la destrucció de la darrera zona boscosa dels municipis de Blanes i Lloret de Mar. El 
seu traçat fa malbé una zona de gran interès ecològic. Es tracta d’un paratge natural 
molt sensible que funciona de connector biològic entre massís d’Ardenya - Cadiretes 
i el Corredor del Montnegre.

El projecte pretén destrossar 50 hectàrees de massa boscosa (uns 60.000 arbres) 
perllongant l’actual autopista amb un traçat de 6,5 km de tres carrils i amb un cost 
de 71 milions d’euros, pagats per l’empresa privada, per seguir impulsant un model 
predador de turisme. Un projecte que des del 1994 va acumulant informes contraris 
però que és molt ambicionat per les empreses concessionàries pel que representa de 
renovació del peatge de tota la C-32 del Maresme. Un projecte que pretén encara 
més massificació de la Costa Brava i afavoreix l’especulació urbanística del litoral 
català.

Sobre aquest projecte des de fa anys existeix una oposició ciutadana als pobles 
afectats, que es va demostrar amb el referèndum que es va organitzar als municipis 
de Blanes i de Lloret, on el 76% dels participants van rebutjar el projecte i alhora 
tots els grups municipals de Blanes van rebutjar l’ampliació d’aquesta infraestruc-
tura.

El juliol de 2017 el TSJC va suspendre l’inici de les obres com a conseqüència 
d’un contenciós presentat per entitats de la plataforma Aturem la C-32 que al·lega-
ven que el projecte aprovat el 2016 no es podia emparar en la declaració d’impacte 
ambiental feta pel projecte de l’any 2000, donat que hi havia hagut modificacions 
substancials.

Aquesta aturada de les obres permetia a la Generalitat el replantejament del 
projecte i l’estudi d’alternatives per resoldre el problema de mobilitat a l’estiu a la 
zona de Blanes i Lloret, que és la causa al·legada per l’allargament de la C-32, com 
 podrien ser desenvolupar les rondes de Lloret, millorar el transport públic o la mi-
llora de l’actual carretera entre Blanes i Lloret.

Lluny d’estudiar alternatives, a mitjans de març el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va tornar a treure a informació pública el mateix projecte del 2016 
amb un nou estudi d’impacte ambiental que, en cap cas, ha tingut en compte l’al-
ternativa.

La suposada millora l’accés al sud de la Costa Brava i treure el trànsit a les car-
reteres comarcals que durant l’estiu col·lapsa els accessos de Blanes i Lloret, no es 
pot deslligar del boom urbanístic que està patint el litoral de les comarques giro-
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nines i es sens dubte absolutament contradictori amb la voluntat de preservar aquest 
territori i l’aposta de declarar la Costa Brava com a Reserva Natural de la Biosfera.

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. Aturar el projecte d’ampliació de la C-32 entre Tossa i Lloret de Mar.
2. Estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència per resol-

dre els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes.
3. La construcció del carril bus Blanes-Lloret anunciat des de l’any 2009.
4. El sotmetiment a consulta popular del projecte entre les poblacions afectades 

abans de l’inici de qualsevol actuació sobre el territori.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22644 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22644)

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

1. Aturar Introduir millores ambientals i paisatgístiques en el projecte d’amplia-
ció de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 2

2. Estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència les comu-
nicacions entre Lloret i Blanes per resoldre els problemes de mobilitat entre Lloret 
i Blanes les dues poblacions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 3

3. Estudiar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la construcció del 
carril bus Blanes-Lloret anunciat des de l’any 2009.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran 
Via - Llobregat
250-00400/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 19136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2018

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 
l’aturada del Pla Director Urbanístic d’Interès supramunicipal Gran Via - Llobregat, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Incompliment de la primera resolució sobre l’aturada del PDU Gran Via - Llo-

bregat
La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 10 de maig de 2017, va de-

batre el text de la Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla Director Urbanístic 
Gran Via - Llobregat (tram. 250-00884/11), presentada pels Grups Parlamentaris de 
Catalunya Sí que es Pot i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, va aprovar la Resolució 639/XI   
del Parlament de Catalunya, sobre la reformulació del planejament urbanístic de 
l’àrea Gran Via Publicada al BOPC 416. Malgrat tot, el govern no ha fet cap pas en 
el sentit que la resolució marcava.

Importància metropolitana i àmbit d’influència 
El Pla Director Urbanístic (a partir d’ara PDU) Gran Via - Llobregat afecta un àm-

bit físic de 105 ha de sòl al que assigna un sostre de 631.897 m2, per activitats tercià- 
ries, oficines, comerç i hotels. La qual cosa representa un increment de 616.897 m2  

de sostre i afecta de forma considerable les zones verdes previstes en el planejament 
vigent.

Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans equi-
paments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en realitat 
són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de transformació, més o 
menys reglats, com els Polígons Pedrosa i Camí del mig, el Districte econòmic de 
l’Hospitalet, La Fira, La Marina del Prat Vermell, El Centre Direccional del Prat i 
la Zona Franca, entre altres.

Es tracta doncs, d’una gran àrea urbana, que si bé està encara considerada com 
a perifèrica, ocupa un espai central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aero-
port, amb enormes potencialitats i necessitats de transformació que ha de ser clau 
pel futur social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i, de forma més immediata, pels municipis de L’Hospitalet, El Prat de 
Llobregat i Barcelona.

Resulta clar que el marc de tractament dels problemes a resoldre amb aquest 
PDU Gran Via-Llobregat i les seves potencialitats s’han d’abordar a escala metro-
politana i, per tant, ha d’encaixar en el marc de la planificació urbanística metropo-
litana que actualment es formula. Aquesta visió supramunicipal, no obstant, ha de 
tenir en compte les necessitats reals de les veïnes del barri de Bellvitge i de la resta 
de l’Hospitalet, aportant solucions a problemes apressants com són l’elevadíssima 
densitat de població del municipi (amb més de 53.100 persones per kilòmetre qua-
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drat segons dades d’Eurostat), la manca d’espais verds i espais comuns o la connexió 
de la ciutat amb la resta del corredor ambiental del Llobregat.

A més a més, es dóna el fet que les actuacions urbanístiques afecten a una 
zona especialment sensible al voltant de centres sanitaris com són l’Hospital de 
Bellvitge, l’Hospital Duran i Reynals i també el tanatori municipal. Aquests equi-
paments sanitaris es veuran afectats per l’augment del trànsit i de les activitats 
econòmiques, terciàries, tecnològiques, productives, industrials, turístiques i co-
mercials previstes actualment, en contra de les directrius europees de protecció 
dels espais adreçats a l’ús en matèria de Salut, on la prioritat es blindar l’entorn 
geogràfic dels recintes hospitalaris.

Cal solucionar situacions diverses de manera molt coordinada ja que un objectiu 
de primer ordre ha de ser estendre la urbanitat central fins on arriba la ciutat metro-
politana central. La Gran Via, probablement el carrer més important de Catalunya, 
vora el Llobregat ha de deixar de ser barrera per esdevenir centre. La planificació 
d’aquest entorn també ha de servir per a superar altres barreres com són les ferrovi-
àries, que trenquen la Marina de l’Hospitalet.

De la mateixa manera que la Gran Via requereix d’un projecte global i clar al 
llarg de la seva traça, que és pot desenvolupar en diferents etapes, però, que ha de 
de tenir una coherència global. Les ordenacions especials, els usos, les edificabili-
tats i les intensitats del PDU Gran Via-Llobregat han d’estar molt articulades amb 
l’entorn urbà per tal d’aconseguir que sigui equilibrada, habitable i ambientalment 
sostenible.

Cal tenir en compte quina és la situació actual i a què dedicarem les àrees en 
transformació veïnes, al voltant de la Gran Via, almenys entre la Plaça Europa i 
l’aeroport, per tal de decidir les quanties i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea 
d’estudi i en tot cas oferir diversos escenaris per a que la ciutadania pugui decidir. 
Per fer una ciutat més equilibrada i menys depenent del transport no sembla reco-
manable fer més espais monofuncionals de terciari (oficines, comerç i hotels) i, per 
altra banda, barris estrictament residencials.

A aquesta reflexió social i econòmica, que té molt a veure amb una reflexió am-
biental i els estudis corresponents, s’ha d’incorporar a la planificació urbanística de 
tot aquest entorn.

Altra tema no menor, és el de l’ordenació física d’aquesta nova peça urbana. El 
Pla no pot ser únicament l’assignació d’usos i metres de sostre amb unes ordena-
cions que quedaran totalment pendents d’altres «plans de millora urbana» a desple-
gar peça a peça. Cal fixar uns elements de referència i si més no uns criteris bàsics 
que es tradueixin en indicacions clares per a la futura forma urbana.

El Riu Llobregat és l’altre protagonista que dona nom al PDU, però es manté al 
marge del Pla, sense tenir suficientment en compte que una peça fonamental del Pla, 
la més gran, és l’espai agrícola de Can Trabal, un espai al·luvial, encara que avui se-
gregat del Riu per infraestructures viàries i ferroviàries.

L’espai de Can Trabal és el darrer reducte, la última zona de producció agríco-
la de l’Hospitalet i és per això que té un significat caràcter patrimonial i ambiental 
que no és discuteix, però és alhora quelcom més que cal preservar, completar i in-
corporar al nou projecte metropolità. No pas com un parc urbà artificial, sinó com 
un territori cabdal, a connectar amb el Parc Agrari del Baix Llobregat respectant la 
seva essència i particularitats. Aquesta preservació ambiental ha de ser prioritària, 
donada la gran biodiversitat de la zona i el seu caràcter de reserva de fauna ornito-
lògica catalogada com a IBA (Important Bird Area). En la mateixa línia, caldria ser 
extremadament curoses amb l’estudi i previsió de l’impacte del PDU Gran Via als 
altres recursos naturals de la zona, com són l’aqüífer sobre el que desenvoluparan 
les actuacions i la qualitat de l’aire que es veurà afectada per un augment de les emi-
ssions del trànsit i l’augment de l’activitat humana.
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A banda de la funció agrícola de Can Trabal, que és una peça més dins d’un es-
pai agrari metropolità format per moltes peces petites, aquest entorn ha de tenir una 
clara funció ambiental i social i en tot cas ha de ser més que un «parc urbà», ja que 
la posició és estratègica pel seu veïnatge a la ciutat densa i al riu, posició que cal in-
tegrar quant a accessos i estructura respecte a la ciutat i al Llobregat.

En funció d’aquestes darreres consideracions els sectors del PDU per sobre de la 
Gran Via –on l’espai lliure és el protagonista– han de tenir un tractament molt di-
ferenciat als de l’altra banda de la via i per tant l’espai de Can Trabal no ha de tenir 
escanyaments ni ocupacions i ha d’esdevenir part important d’un corredor verd, en-
cara per ordenar, que configuri una part important de l’estructura espacial metropo-
litana entre Collserola i el Llobregat, a través de la ciutat densa i compacta.

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. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Gran Via davant la manca 

de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les con-
seqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de l’Hos-
pitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà.

2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Gran Via - 
Llobregat considerant, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanísti-
ca metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) en tots els 
aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit 
d’aplicació i l’àrea d’influència del Pla.

b. Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran Via i els 
seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport, amb diverses alternatives.

c. Incorporar un estudi soci-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en 
transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les 
quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.

d. Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els ob-
jectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.

e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la 
preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de cor-
redor verd entre Collserola i el Llobregat.

f. Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet per tal de 
 consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un territori que re-
presenta entre el 8 i 10% del total de la superfície del municipi de l’Hospitalet.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22641 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 22641)

Esmena 1
GP Republicà (1)
D’addició

e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la 
preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de 
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corredor verd entre Collserola i el Llobregat. I incorporar l’Espai agrícola de Cal 
Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.

Esmena 2
GP Republicà (2)
D’addició d’un nou punt

g. Crear una taula entre les diferents administracions públiques, organitzacions 
veïnals, socials i ecologistes i obrir un procés participatiu entre la ciutadania per 
consensuar un nou PDU que haurà de ser sotmès a una consulta ciutadana.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament del servei de transport 
públic a Vallirana
250-00424/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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 arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la millora del transport públic a Vallirana, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El transport públic és un dret fonamental per garantir la mobilitat del veïns i 

veïnes dels municipis de Catalunya, que en moltes ocasions no troba el finançament 
necessari per part de l’administraci per garantir un servei digne.

En el cas del municipi de Vallirana, la manca de finançament del transport urbà 
per part del govern de la Generalitat i la raonable demanda dels ciutadans i ciuta-
danes de Vallirana de tenir un servei de qualitat, fa que el govern municipal es vegi 
obligat a fer esforços tècnics i econòmics per prestar un servei del tot necessari sen-
se cap recolzament d’altres administracions.

L’orografia del poble fa més necessari encara un servei eficaç i de qualitat que 
arribi a tots els veïns i veïnes per cobrir totes aquelles necessitats bàsiques de mo-
bilitat i transport com són els trasllats a escoles, visites mèdiques, serveis públics, 
serveis administratius, o oci, a la vegada que es contribueix a reduir les emissions 
de contaminació i preservar el medi ambient.

Vallirana compta amb un total de 22 barris i 110 km de carrers i una extensió 
total de territori de quasi 24 km², fet que reafirma la necessitat de reforçar el servei 
intern de transport públic. El Vallibús, amb un total de 6 línies que arriben en di-
ferents horaris i freqüència a tots els barris de Vallirana, suposa una inversió molt 
gran que anualment assumeix l’Ajuntament per poder donar assistència a tots els 
valliranencs.

Properament es signarà un conveni que optimitzarà el servei del Vallibús en re-
correguts, horaris i freqüències i ampliant el servei els dissabtes i amb un nou servei 
sota demanda. No obstant, Vallirana no forma part de l’AMB i la xarxa de transport 
públic està limitada al bus urbà i al bus interurbà. A més, les línies del servei d’auto-
busos interurbans actuals connecten únicament amb els pobles de la zona central del 
Baix Llobregat i Barcelona, no acabant de donar un servei bàsic i indispensable so-
bretot perquè la gran majoria d’usuaris de Vallirana el fan servir diàriament per acu-
dir als llocs de treball, universitats, especialistes mèdics, enllaç amb els Ferrocarrils 
de la Generalitat, etc. Fent, en moltes ocasions, que hagin de dedicar moltes hores 
a la setmana en connexions i transbordaments per poder arribar als llocs desitjats.

El 2018 serà el primer any que s’aplicaran episodis d’alta contaminació i, per 
tant, restriccions en la circulació de vehicles contaminants. De la mateixa manera 
s’han aprovat diferents mesures complementàries per incentivar el transport públic: 
un 10% més de transport públic, carrils bus provisionals a la B-23 i Gran Via, o els 
dos nous títols: T-aire i T-verd.

El 2016 es va posar en funcionament el bus exprés, que soluciona els desplaça-
ments cap a la Diagonal de Barcelona, però calen noves línies de bus exprés cap a la 
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zona del front litoral de Barcelona i una millor interconnexió cap a les zones indus-
trials i de serveis de la comarca.

L’Ajuntament obrirà una línia d’ajuts econòmics per al transport públic dels estu-
diants del municipi per ajudar-los en les seves despeses de mobilitat, i atindrà la pro-
posta dels Sindicats de fer un Pla de Mobilitat del Polígon Industrial de Vallirana.

Malgrat tots aquests esforços, Vallirana necessita millorar les condicions del 
transport intern (Vallibús) i crear noves línies interurbanes que facilitin la conne-
xió amb diferents comarques (Baix Llobregat, Vallès i Penedès) i amb Barcelona 
capital, donant prioritat als enllaços a les principals zones industrials, universitats i 
centres mèdics.

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. Proveïr els recursos econòmics necessaris per a finançar el servei de transport 

públic urbà a Vallirana, degut a la seva indispensabilitat per la dispersió territorial 
del municipi.

2. Donar suport a l’ampliació i millora de les línies existents de transport inter-
urbà tant en freqüència com en recorregut.

3. Donar suport a la creació de noves línies de bus exprés cap a la zona del front 
litoral de Barcelona, universitats, Tram Besòs i millor interconnexió cap a les zones 
industrials i de serveis de la comarca.

4. Donar suport a la creació de dues noves línies que connectin per una part 
Vallirana amb Vilafranca del Penedès i Vallirana amb Barberà del Vallès, que per-
meti així la connexió entre les comarques Baix Llobregat - Alt Penedès i Baix Llo-
bregat - Vallès Occidental, amb els guanys i beneficis que comportaria a tots aquells 
pobles que abasteixi el recorregut.

5. Donar suport a la construcció d’un HUB a la zona nord i sud de Barcelona 
amb suficients places d’aparcament perquè totes aquelles persones afectades per la 
nova normativa de restriccions de vehicles contaminants puguin fer ús de les alter-
natives en transport públic amb les consegüents llançadores que connectin amb les 
principals zones industrials i de serveis.

6. Proveïr els recursos econòmics necessaris per desenvolupar el Pla de mobilitat 
del Polígon Industrial proposat pels sindicats.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP  

PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23786)

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

3. Donar suport a Estudiar la creació de noves línies de bus exprés cap a la zona 
del front litoral de Barcelona, universitats, Tram Besòs i millor interconnexió cap a 
les zones industrials i de serveis de la comarca.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Donar suport a Estudiar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, la 

creació de dues noves línies que connectin per una part Vallirana amb Vilafranca 
del Penedès i Vallirana amb Barberà del Vallès, que permeti així la connexió entre 
les comarques Baix Llobregat - Alt Penedès i Baix Llobregat - Vallès Occidental, 
amb els guanys i beneficis que comportaria a tots aquells pobles que abasteixi el 
recorregut.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió i addició del punt 6

6. Proveir els recursos econòmics necessaris per desenvolupar Analitzar amb els 
agents implicats el Pla de mobilitat del Polígon Industrial proposat pels sindicats.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació de la T-Mobilitat
250-00430/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 19864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

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

Exposició de motius
Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat provisionalment la 

modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de 
fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari 
integrat.

Aquesta modificació respon entre d’altres motivacions a la voluntat per part de 
l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent l’acord amb 
l’Autoritat Metropolitana del Transport, òrgan competent en la zonificació i en el 
sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya.

La integració d’aquests municipis a 1 de gener de 2019 posarà de nou en evidèn-
cia la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a 
determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera 
encara més greuge.

Són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les 
zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris 
de mobilitat i sostenibilitat del sistema.

Els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Asso-
ciació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses 
per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer 
front a la millora i manteniment dels transports públics.

L’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la 
zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que per-
metrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el 
post-pagament per distància recorreguda i temps.

El projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit di-
versos aplaçaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, 
amb un nou horitzó previst pel 2021.

L’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda 
per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat 
objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 
99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió 
que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per 
incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte 
T-Mobilitat.

És palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel 
desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada 
tantes altres.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda: 
1. Exigir al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 

2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de 
pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat 
injust i discriminatori.

2. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità que lliurin als Grups Parlamentaris el calendari d’implantació de-
finitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i 
execució.

3. Instar al Governa a sol·licitar i fer públics els estudis i informes que cor-
responguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió 
del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompli-
ments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de 
rescissió del mateix.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23784)

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

1. Implementar el canvi tecnològic de la T-mobilitat entre els anys 2019 i 2020 
i aplicar a partir del 2021 un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere 
l’actual basat en zones.

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

2. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità que lliurin als Grups Parlamentaris el calendari d’implantació de-
finitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i 
execució.

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

3. Instar el Govern a sol·licitar i fer públics Sol·licitar a l’Autoritat del Transport 
Metropolità els estudis i informes que corresponguin pertinents per valorar tots els 
incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adju-
dicatària de la T-Mobilitat pels reiterats per incompliments contractuals i actuar en 
conseqüència si aquests retards són constituïts de rescissió del mateix.
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