
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CT 

COMISSIÓ DE TERRITORI 

Sessió 21. Dimecres, 15 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Espa
nyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori per a pre
sentar els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energè
tica. Tram. 357-00611/12. Comissió de Territori. Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C
32. Tram. 250-01005/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 441, 19; esmenes: BOPC 479, 9). 

3. Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix Estac 
amb la N-260. Tram. 250-01006/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 441, 21; esmenes: BOPC 479, 10). 

4. Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de Ryanair a 
l’aeroport de Girona. Tram. 250-01012/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 448, 7; esmenes: BOPC 479, 10). 

5. Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram 
entre Lleida i Àger. Tram. 250-01013/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 448, 8). 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conse
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de l’autorització per a 
instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou 
a l’empresa Hard Rock BCN IR. Tram. 354-00208/12. David Cid Colomer, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conse
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació de l’acord entre Ryanair i 
els treballadors de l’aeroport de Girona. Tram. 354-00215/12. David Cid 
Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo
tació de la sol·licitud de sessió informativa. 

8. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
davant la Comissió de Territori perquè presenti l’Estratègia Catalana de la 
Bicicleta 2025. Tram. 356-00656/12. Anna Caula i Paretas, del Grup Parla
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mentari Republicà, Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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Punt 2 | 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 

250-01005/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 48479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius 

El projecte de prolongació de l’autopista C-32, l’autopista de la costa, repre
senta 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 
comporta la destrucció 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 im
pulsant 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 re
novació del peatge de tota la C-32 del Maresme. Un projecte que comporta 
encara més massificació de la Costa Brava i afavoreix l’especulació urbanís
tica del litoral català. Sobre aquest projecte des de fa anys existeix una opo
sició 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% de les 
persones participants van rebutjar el projecte i alhora tots els grups munici
pals de Blanes van rebutjar l’ampliació d’aquesta infraestructura. 

El juliol de 2017 el TSJC va suspendre l’inici de les obres com a conseqüèn
cia d’un contenciós presentat per entitats de la plataforma Aturem la C-32 
que al·legaven 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 perme
tia 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 desenvo
lupar les rondes de Lloret, millorar el transport públic o la millora 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’alternativa. El juliol de 2019 el Tribunal superior de Justícia de 
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Catalunya va dictaminar l’aturada immediata de les obres de la C-32 fins a 

Lloret. 


La interlocutòria recull que la Generalitat va aprovar l’estudi informatiu i el
 
d’impacte ambiental del projecte de la C32 sense tenir fets tràmits indispen
sables com els estudis d’inundabilitat.
 

La suposada millora de l’accés al sud de la Costa Brava i treure el trànsit a 

les carreteres 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 gironines i és sens dubte absolutament contradictori amb la vo
luntat de preservar aquest territori i l’aposta de declarar la Costa Brava com 

a Reserva Natural de la Biosfera.
 

Alhora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs 

del Govern de la Generalitat contra la suspensió de les obres de la C-32.
 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

presenta la següent: 


Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Abandonar i aturar definitivament el projecte d’ampliació de la C-32 atès 
el context d’emergència climàtica. 

2. Estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència per 
resoldre els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes. 

3. La construcció del carril bus Blanes-Lloret anunciat des de l’any 2009. 

4. Ampliar l’espai PEIN del Massís d’Ardenya Cadiretes per preservar el 
connector biològic amb el Corredor del Montnegre. 

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP Cat-
ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 52288 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 52288) 

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a redactar 
un nou estudi informatiu per l’anàlisi de les alternatives de perllongament 
de la carretera C-32 entre Blanes i Lloret, tot donant compliment a les qües
tions plantejades en la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 9 de juliol de 2019. 

4 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

Dossier CT 21 

15 de gener de 2020 


Esmena 2 

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

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

Esmena 3 

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

3. Impulsar els estudis previs del BRCat per a l’execució d’un corredor amb 
mesures de priorització per l’autobús entre Blanes i Lloret de Mar, com a 
pas previ a l’execució d’una plataforma segregada d’autobús entre aquestes 
poblacions, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que 
uneix Estac amb la N-260 

250-01006/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 48480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, 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 per a l’arranjament de la carretera que uneix el poble d’Estac (So
riguera, Pallars Sobirà) amb la N-260, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Estac és un poble del municipi de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà, 
amb prop d’una vintena d’habitants i força freqüentada per estadants de se
gona residència i turistes i visitants que acudeixen al poble per gaudir del seu 
patrimoni natural i cultural, com són l’església de Sant Marçal, l’antic estudi 
o el conjunt de les bordes, o els concerts de música de tardor que s’hi cele
bren. 

Des de fa molts anys, els veïns i veïnes d’Estac protesten perquè els 8 km de 
la carretera que uneix el poble amb la N-260, especialment el seu paviment, 
es troben en pèssimes condicions. Cap de les intervencions que s’hi han fet 
han assolit un resultat, ja no definitiu, ni tan sols efectiu o durador. De fet, ja 
l’any 2003 la Generalitat de Catalunya va destinar una subvenció al municipi 
per arranjar dita carretera, però el resultat no va anar gaire més enllà d’un 
pedaç. Pocs anys després, el 2008 es va anunciar un projecte de rehabilitació 
integral amb un pressupost de 600.000 €, però la crisi el va paralitzar i va 
quedar només en reparacions puntuals de sotracs i tasques de prevenció 
d’esllavissades de pedra i terra. 

S’han fet unes feines d’asfalt que han arranjat només 800 dels 8000 metres 
que té la carretera, esgotant un ajut de 50.000 € rebut des del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

La carretera és de titularitat municipal, tot i que el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà en té competències delegades per manteniment i millora, però 
una i altra institució argumenten la seva manca d’actuació per l’absència de 
partides, i ni la Diputació de Lleida ni el Departament de Territori i Sosteni
bilitat donen cap resposta a la problemàtica, que cada dia esdevé més urgent 
pel perill que suposa en la mobilitat de la ciutadania i per comportar 
l’aïllament –i, en conseqüència, el progressiu despoblament– del poble. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent: 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


Destinar una partida pressupostària suficient per a arranjar de forma íntegra, 

segura i durable la carretera que comunica el poble d’Estac amb la carretera 

N-260.
 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP Cat-

ECP 


ESMENES PRESENTADES 

Reg. 52280 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 52280) 

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

Destinar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, una partida pres
supostària suficient per a arranjar de forma íntegra, segura i durable les 
carreteres que comuniquen els nuclis de població als territoris de muntanya. 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base 
de Ryanair a l’aeroport de Girona 

250-01012/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 48931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción sobre el anuncio de cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto de 
Girona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el si
guiente texto: 

Exposición de motivos 

La comparecencia del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Damià 
Calvet, del día 19 de septiembre de 2019 tuvo como objetivo explicar a los 
miembros de dicha comisión, los últimos anuncios efectuados por la empresa 
Ryanair y su intención de abandonar, entre otras, la base de Girona. 

Consistió en un breve relato de cronologías, comunicados e intenciones ma
nifestados por la compañía aérea, para acto seguido emplear la mayor parte 
de su intervención en criticar a AENA, hasta el extremo de culpabilizarla de 
todos los males del sector aeroportuario catalán, llegando a afirmar «que la 
culpa de que Ryanair abandone la base de Girona, es con intencionalidad de 
AENA para perjudicar este aeropuerto en particular». Este extremo es 
de difícil coherencia teniendo en consideración que Ryanair ha anunciado el 
cierre de las bases no sólo de Girona, sino también de Gran Canaria, Teneri
fe y Lanzarote. 

El representante de su grupo JxCat afirmó «que el motivo por el cual el Go
bierno de España no invierte en el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona 
es sencillamente para perjudicarlo». El conseller de Territori i Sostenibilitat 
manifestó sin embargo que «sí que lo hace, pero que lo hace para perjudicar 
los aeropuertos de Girona y Reus». 

Los proyectos de la empresa Ryanair están dentro de la legítima libertad de 
actuación empresarial circunscrito a un marco regulado por las directrices 
europeas. Los intereses de esta empresa y su modelo de negocio, probable
mente están obsoletos y no son iniciativa ni responsabilidad de las Adminis
traciones Públicas más allá de la responsabilidad de exigencia del cumpli
miento de la legislación establecida. 

Es necesario tomar medidas necesarias para revitalizar el aeropuerto ya que 
la pérdida de los puestos de trabajo directos e indirectos puede alcanzar a un 
gran número de familias que viven en la provincia de Girona. 

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

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 

1. Negociar con AENA la elaboración del próximo DORA (el actual finaliza 
en 2021 y ya ha supuesto una reducción de las tasas del 21%) incidiendo en 
la necesidad de minorar los costes de los servicios aeroportuarios en su con
junto (aterrizaje, despegue, torre de control, aproximación, handling, etc.) 
como un elemento de mayor competitividad de nuestros aeropuertos, sin 
llegar a comprometer la calidad de los servicios actuales. 

2. Revisar el cumplimiento de todos los «Contratos Turísticos» firmados con 
la empresa Ryanair. 

3. Gestionar de la manera más exhaustiva y diligente posible por parte de la 
Generalitat los procesos laborales establecidos ante el anuncio de cierre de 
la base de Girona en defensa de los derechos de los trabajadores. 

4. Incluir en la web http://aeroports.gencat.cat los datos de viajeros de los 
aeropuertos dependientes de la Generalitat de Catalunya, en formato «Datos 
Abiertos» en cumplimiento de la adhesión a la Carta Internacional de 
«Datos Abiertos» realizada por el Gobierno de la Generalitat en diciembre 
de 2018. 

Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 52278 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 26.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 52278) 

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

3. Gestionar de la manera més exhaustiva i diligent possible en el marc de 
les seves competències per part de la Generalitat els processos laborals esta
blerts davant l’anunci de tancament de la base de Girona en defensa dels 
drets dels treballadors i de les treballadores. 
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Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 
en el tram entre Lleida i Àger 

250-01013/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 48932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción sobre la Seguridad en la carretera C-12 en el tramo entre Lleida y Àger, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. 
Su recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Llei
da a Àger, ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya. 

El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo 
entre Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca 
abajo y eslóganes republicanos. 

Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede 
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios 
formatos y posibilidades. 

La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio 
peligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Códi
go Penal. 

Sorprende que no se detectara la manipulación realizada en las señales de la 
citada carretera a pesar del elevado número de actuaciones y medios materia
les utilizados para acometerlo. Resulta inaceptable que en fecha 10 de octu
bre de 2019, cinco días después de su alteración, las señales de tráfico vanda
lizadas no hayan sido reparadas por los servicios de la Generalitat con 
competencia para el mantenimiento de la seguridad vial. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 

1. Garantizar la seguridad vial restituyendo las señales de tráfico y radares 
vandalizados en la carretera C-12 en el tramo entre Lleida y Àger. 

2. Iniciar una investigación por parte de la policía autonómica para la deten
ción y puesta a disposición judicial de los causantes de los daños ocasiona
dos, en consideración al tipo de ilícito, punible tanto por vía administrativa 
como por vía penal. 

3. Abrir una investigación de los actores implicados tanto públicos como 
privados responsables del mantenimiento de la citada vía y los motivos que 
les llevaron a la dejación de sus responsabilidades. 
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4. Presentar el informe correspondiente antes de un mes ante la Comisión de 
Interior del Parlament de Catalunya. 

Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2019
 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs 
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