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ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la sobreocupació d’autobusos interurbans. Tram. 
250-00487/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 51; esmenes: 
BOPC 238, 21).

2. Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona. Tram. 250-00508/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 218, 35).

3. Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre el foment 
del transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tram. 250-
00556/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 108; 
esmenes: BOPC 349, 6).

4. Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport discrecional 
de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places. Tram. 250-00557/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 111; esmenes: 
BOPC 349, 7).

5. Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions receptores de molt 
alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a Transports Metropolitans de Barcelona. 
Tram. 250-00574/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació (text presentat: BOPC 238, 50).

6. Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica del projec-
te BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès. Tram. 250-00575/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 52; esmenes: BOPC 
272, 11).

7. Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el projecte de 
la nova estació d’autobusos de Lleida. Tram. 250-00593/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 238, 72; esmenes: BOPC 272, 15).

8. Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un tram de 
la carretera GI-600 al pas per Blanes. Tram. 250-00596/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 238, 74).

9. Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-Barcelona. 
Tram. 250-00611/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
244, 74; esmenes: BOPC 272, 17).

10. Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial. Tram. 250-
00632/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
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Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 84; 
esmenes: BOPC 291, 20).

11. Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins a Cas-
tellar del Vallès. Tram. 250-00633/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 249, 85; esmenes: BOPC 291, 20).

12. Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la línia S7 de 
Ferrocarrils de la Generalitat. Tram. 250-00657/12. Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 261, 40; esmenes: BOPC 291, 23).

13. Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs. Tram. 250-00658/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 41; esmenes: 
BOPC 291, 24).

14. Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de Claramunt i 
la carretera C-15. Tram. 250-00689/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 267, 26; esmenes: BOPC 309, 11).

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la compra dels terrenys on s’ha 
d’emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock. Tram. 354-00137/12. David Cid 
Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa.

16. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Mercaderies per 
l’Interior davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les activitats de l’en-
titat per a reclamar les garanties de la provisionalitat del tercer fil ferroviari per la lí-
nia de la costa. Tram. 356-00467/12. Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari Republicà, Jordi Terrades i San-
tacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, David Cid Colomer, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Santi Rodríguez i Serra, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·lici-
tud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Salvadó i Tenesa davant la Co-
missió de Territori perquè informi sobre les negociacions i les operacions en què va 
participar mentre era secretari d’Hisenda amb relació al projecte del centre recreatiu 
i turístic de Vila-seca i Salou. Tram. 356-00502/12. Natàlia Sànchez Dipp, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 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 sobreocupació d’autobusos 
interurbans
250-00487/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la sobre-
ocupación de autobuses interurbanos, para que sea sustanciada ante la Comissió de 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los medios públicos de transporte son fundamentales para cumplir con los obje-

tivos de movilidad sostenible y reducir la necesidad de uso e impacto del transporte 
privado. La reducción del impacto ambiental del transporte tiene también ventajas 
en materia de salud pública y seguridad y también permite garantizar la equidad y 
las oportunidades sociales de aquellas personas que tienen en el transporte público 
el único medio que les permite realizar los desplazamientos que necesitan en su día 
a día.

La suma de todo lo anterior hace que la correcta planificación del transporte pú-
blico deba ser una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distin-
tos niveles de la administración.

Es por todo ello que resulta preocupante que en horas de alta demanda haya lí-
neas de autobús saturadas en origen, en las que los usuarios deben hacer el trayecto 
con sobreocupación, sentados en el suelo o de pie en transportes interurbanos, com-
prometiendo así su seguridad, por ejemplo, en el caso de las líneas C5 o la E11 entre 
Mataró y Bellaterra, según han denunciado principalmente jóvenes universitarios.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Proporcionar los medios necesarios para garantizar que los desplazamientos 

en autobuses interurbanos se realicen atendiendo toda la demanda y sin sobreocu-
paciones que comprometan la seguridad de los usuarios.

2. Analizar en qué líneas se pueden estar dando situaciones de sobreocupación.
3. Revisar la calidad del servicio y el nivel de cumplimiento de los objetivos de 

todas las líneas de autobús que tienen como destino las universidades públicas de 
Cataluña.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 25093 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25093)

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

Continuar amb el reforç de l’oferta de serveis de transport de bus interurbà, per 
tal de garantir que el servei es presta en les condicions de qualitat adequades, evi-
tant el transport de viatgers dempeus de forma recurrent i garantint una cobertura 
adequada de la demanda de mobilitat existent.

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

Dur a terme un seguiment permanent de l’evolució de la demanda per a detectar 
les línies que poden presentar sobreocupació i preveure les mesures d’increment de 
la demanda que es requereixin.

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

Efectuar una valoració dels serveis que cobreixen pols específics de mobilitat, 
com les universitats, per tal de garantir que l’oferta de servei és adequada i que el 
servei es presta en uns nivells de qualitat adequats.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’aportació de la Generalitat al Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona
250-00508/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la apor-
tación de la Generalitat de Cataluña al Consorcio de Vivienda, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Consorcio de la Vivienda es un ente público de carácter asociativo entre la 

Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, cuya junta general está 
compuesta por seis miembros en representación de la Generalitat y cuatro por parte 
del Ayuntamiento. Sin embargo, las aportaciones económicas de la Generalitat al 
Consorcio de la Vivienda no se corresponden con su representación mayoritaria en 
este organismo, siendo tan sólo del 25% frente al 75% del Ayuntamiento. El pasado 
7 de noviembre, además, desde la Consejería de Territorio y Sostenibilidad se co-
municó al Ayuntamiento que las aportaciones previstas y comprometidas para 2018 
se reducirían en un 30%.

El acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la 
ciudadanía en Cataluña, y es la primera preocupación de los habitantes de Barce-
lona. Distintas asociaciones y organismos públicos advierten de que es necesario 
incrementar los recursos que destinan el conjunto de administraciones públicas a 
políticas de vivienda.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a: 
1. Realizar las aportaciones comprometidas para 2018, destinadas a nó-minas de 

personal, ayudas al alquiler y ayudas a la rehabilitación.
2. Acordar con el Ayuntamiento de Barcelona un incremento de la aporta-ción 

económica para los ejercicios futuros.

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sergio Sanz Jiménez, diputado, GP Cs
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre una mobilitat segura i sostenible i sobre 
el foment del transport públic del Bages cap a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
250-00556/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Parla-

mentari 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 una mobilitat 
segura i sostenible, i pel foment del transport públic del Bages cap a l’Àrea Metropolita-
na, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la comarca Bages hi viuen més de 175.000 persones i és la única comarca de 

Catalunya que, amb aquesta densitat de població, no disposa encara de vies ràpides 
gratuïtes o de ferrocarril amb temps de recorregut competitiu amb l’àrea metropo-
litana de Barcelona.

Tanmateix, la població del Berguedà i del Solsonès transiten a través del Bages 
cap a l’Àrea metropolitana. En total, prop de 230.000 persones que direcció a Bar-
celona es mouen per les mateixes vies, patint les mateixes conseqüències.

Aquestes circumstàncies provoquen dues situacions de discriminació clares. 
D’una banda, cap al conjunt de la població, molt especialment la gent treballadora 
que es juga –literalment– la vida i els diners en no poder disposar d’unes infraes-
tructures dignes, econòmiques i segures. I de l’altra, un clar fre en el desenvolupa-
ment social i econòmic del territori.

Pel que fa infraestructures viàries, les dues principals vies de comunicació per 
carretera sense peatge amb Barcelona són la C-55 i la C-58. Carreteres que tot i ha-
ver disminuït la seva sinistralitat els darreres temps, continuen sent un coll d’ampolla 
i potencialment perilloses en certs trams, especialment en dies de pluja. Per la C-55 
circulen 33.000 vehicles diaris en el seu tram Manresa-Sant Vicenç de Castellet.

La única via ràpida, l’autopista C16, de pagament, però completament amortitza-
da, via infrautilitzada amb un pas de 15.000 vehicles diaris, i una de les autopistes 
més cares de l’Estat. Actualment, amb l’objectiu de afavorir a un major ús de la via, 
es realitzen bonificacions del 45% de dilluns a divendres, i bonificacions en hores 
punta. Mesures que les mateixes dades del Departament indiquen que no han pro-
vocat el traspàs de vehicles esperat.

A aquesta situació s’hi afegeix el fet que la Generalitat a través d’un decret que 
entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre del 2019, pretén que els descomptes en el 
sistema de pagament només s’apliquin als turismes que disposin de Teletac o l’APP 
Satelise eliminant la possibilitat de gaudir de les bonificacions realitzant pagament 
en efectiu o tarja com actualment. També continua sent una odissea el compliment 
del protocol per part de la concessionària en l’obligació que té d’aixecament de bar-
reres en cas d’accident a la C-55.

Un servei d’autobusos que en la seva modalitat exprés en direcció a Barcelona 
circulen per l’autopista C-16 mentre que les tornades a Manresa sempre són per la 
B-23 i la C-55. Un servei que ha acumulat problemes des dels seus inicis. Que no 
ajusta les seves freqüències en funció de la demanda en hores punta provocant viat-
gers drets o asseguts al terra.
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La xarxa ferroviària, des de Manresa compta amb dos operadors, Renfe (R4) i 
Ferrocarrils de la Generalitat, dues línies que transcorren per la ciutat però no estan 
interconnectades.

La R4 és una via sobradament coneguda per les incidències diàries de tot tipus i 
dissortadament per l’accident que va ocasionar una persona morta i diverses de feri-
des aquest darrer mes. Es tracta d’una línia inestable i insegura fins a Terrassa, em-
bussada quan entra al Vallès, ja que a partir de Terrassa el nombre de freqüències és 
més del doble (passant de les 37 expedicions que surten de Manresa a 46 més que 
s’hi afegeixen a Terrassa); acabant en un absolut coll d’ampolla a l’entrada a Barce-
lona, ja que conflueixen cap al mateix túnel.

Els FGC no mostren un nivell tant alt d’incidències però s’hi circula molt len-
tament fet que provoca que el trajecte Manresa-BCN s’allargui de manera molt no-
table. És una línia que a partir del Baix Llobregat es converteix en un metro amb 
parades cada 2 minuts.

Entre Manresa i Barcelona només hi ha 60 quilòmetres i per contra, el temps de 
trajecte voreja els 85-90 minuts, el mateix que durava el trajecte a principis dels se-
gle xx. La freqüència dels trens semidirectes és baixa, sobre tot a les primeres hores 
de matí i les darreres del vespre a més de començar tard i acabar d’hora. Les fre-
qüències de pas resulten impròpies per les necessitats actuals. I es constata que els 
problemes d’accessibilitat i d’aparcament a l’estació de Renfe de Manresa dificulten 
la captació de nous viatgers i facilita que altres segueixin en cotxe fins a l’estació de 
Sant Vicenç de Castellet o que directament s’opti per el cotxe.

L’abril de 2009 la comarca del Bages va passar a formar part del sistema tarifari 
integrat de l’àrea de Barcelona. Aquest sistema tarifari integrat permet que l’usuari 
bagenc pugui utilitzar l’autobús (urbà i interurbà), el tren (FGC i Renfe Rodalies), 
el metro o el tramvia amb un únic bitllet sense que això comporti una despesa ad-
dicional. Aquest aspecte positiu, xoca frontalment amb la zonificació tarifària en 
que es manté a Manresa, fet que si s’ha millorat i adaptat en altres comarques de 
Catalunya. A més a més a l’intern de la comarca no es comprèn que Sant Vicenç de 
Castellet –a 8 quilòmetres de Manresa– es consideri zona 5 on la bitllet senzill té 
un cost de 5 euros mentre que la capital del Bages es consideri zona tarifària 6 i el 
cost sigui de 6,30 euros.

Les indústries del territori, així com els serveis de «logística» poden transportar 
mercaderies mitjançant el ferrocarril, però si realment es vol potenciar aquest mitjà 
en front els grans camions que travessen la comarca i mantenir i crear indústria, es 
fa imprescindible una bona connexió amb el corredor mediterrani.

En conclusió, si es vol que el Bages tingui futur i no perdre empreses i població, 
necessita, equitat territorial respecte altres comarques catalanes amb igual o similar 
població i indústria i això passa per ser una zona competitiva, accessible, ben comu-
nicada amb unes infraestructures i serveis de transport públic segures i fiables, en 
definitiva, que estiguin a l’alçada del segle xxi i de les demandes i necessitats de la 
seva ciutadania.

Davant aquesta situació són moltes les ocasions en què les institucions de la co-
marca han reclamat actuacions importants i urgents. La darrera amb la declaració 
del Consell d’alcaldes del passat 21 de novembre, aprovada també per diversos ajun-
taments.

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 a: 
1. Revisar, en el termini màxim de 6 mesos, a través de l’Autoritat de Transport 

Metropolità i el mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, les zones tarifàries  
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per tal que Manresa s’inclogui dins de la zona 5 tal i com ho és Sant Vicenç de Cas-
tellet.

2. Incloure en els plans del Departament de Territori i Sostenibilitat la connexió 
del ferrocarril del Bages amb el corredor mediterrani per al transport de mercade-
ries.

3. D’acord amb la darrera declaració del Consell d’Alcaldes del Bages, fer les 
gestions necessàries davant el Ministeri de Foment per a que, en el termini màxim 
de 6 mesos, presenti una proposta global, concreta i calendaritzada de millores i 
inversions que garanteixin un servei de rodalies entre Manresa i Barcelona segur i 
competitiu.

4. Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla per dotar al territori d’un 
major nombre de trens directes (amb parades intermèdies a Terrassa i Sabadell).

5. Revisar, en el termini màxim de 6 mesos, la concessió entre la companyia del 
transport en autobús i el Departament de Territori i Sostenibilitat amb l’objectiu de 
poder cobrir les demandes en hores punta.

6. Ampliar els actuals descomptes en hora punta per a la millora de la descon-
gestió a les 24 hores del dia de dilluns a divendres, i mantenir l’actual sistema per 
a les bonificacions generals, sense imposicions ni discriminacions en el sistema de 
pagament mentre no s’apliqui a totes les autopistes de Catalunya l’Eurovinyeta. Així 
mateix, mantenir l’aposta per l’alliberament de la C16 i, en cas que malgrat l’amplia-
ció de les bonificacions es mantingui el col·lapse a la C55, programar l’execució dels 
projectes de desdoblament entre Manresa i Castellbell.

7. Exigir a la concessionària que es complexi el protocol, en el temps i forma es-
tablert en l’aixecament de barreres en cas d’accident.

8. Fes les gestions oportunes davant el Ministeri de Foment perquè elabori un 
calendari clar de finalització de les obres de la B40, connectant la C16 amb l’A2.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28910 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28910)

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

Revisar em el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema tari-
fari del Bages amb un sistema objectiu en funció del recorregut realitzat que elimini 
l’actual estructura zonal, garantint la participació de les administracions territo-
rials afectades.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació dels punts 3 i 4

Seguir reclamant al Ministeri de Foment la millora de les infraestructures ferro-
viàries de Rodalies de Catalunya, que afecten als serveis del Bages, per tal de 
 permetre millorar l’oferta actual de serveis amb la incorporació de més serveis se-
midirectes amb Barcelona.
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Els treballs de configuració de la nova oferta s’hauran de concretar, en el marc 
del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, amb la participació de les ad-
ministracions locals del Bages.

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

Continuar amb el seguiment del servei de transport en autobús entre Manresa i 
Barcelona, per tal de millorar la freqüència del servei exprés actual e22.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 6

Mantenir el sistema de descomptes generals i específics per a les «hores punta» 
i estudiar la seva ampliació d’horaris, tot preveient el manteniment del pla d’ac-
tuacions en la C-55, fent un seguiment de la seva evolució i implantació. Al mateix 
temps, seguir treballant per l’aplicació de la vinyeta a tot Catalunya.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou 
places
250-00557/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López 

Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a l’ordenació dels serveis de transport discrecional de 
viatgers amb conductor (VTC) de vehicles de fins a nou places en l’àmbit de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius

I
L’activitat de transport de viatgers amb vehicle per carretera ha sigut objecte de 

regulació per part de les diferents administracions públiques per tal de satisfer les 
necessitats de transport en cada context econòmic i social i garantir-ne les condi-
cions idònies en matèria de seguretat i accés, tant dels nuclis de difícil accés com 
dels col·lectius de persones que requereixen atenció especial.

De conformitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei 16/1987 d’ordenació de 
transport terrestres correspon als poders públics planificar i promulgar les normes 
necessàries per a l’adequada ordenació del transport i «e) expedir les corresponents 
autoritzacions o llicències administratives que habilitin als particulars per a la pres-
tació de serveis i la realització d’activitats de transport de titularitat privada, subjec-
tes a control per raons d’ordenació».

Tanmateix, l’article 169 de l’Estatut de Catalunya estableix que «Correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers 
i mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya» i que aquesta competència inclou: «a)) La regulació, la plani-
ficació, la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis i les activitats».

Per últim, tant la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici (article 5); com la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat (arti-
cles 5 i 17) estableixen la possibilitat de establir noves autoritzacions d’accés a una 
activitat de serveis o per a l’exercici de la mateixa respectant el principi de no dis-
criminació, necessitat justificada i proporcionalitat.

De fet, la Llei 20/2013 contempla específicament la qüestió del taxi i l’arrenda-
ment de vehicles amb conductor quan afirma que: «l’autorització serà l’instrument 
adequat per garantir la concurrència competitiva en els casos on hi ha una limita-
ció del nombre d’operadors en el mercat per l’escassetat de recursos naturals, l’ús 
del domini públic, les limitacions tècniques d’aquesta activitat o per la prestació de 
serveis públics sotmesos a tarifes regulades, inclosos aquells la prestació necessita 
la utilització del domini públic o perquè es tracti de serveis que puguin posar en risc 
la seva adequada prestació, com succeeix, per exemple, amb l’exercici de les acti-
vitats desenvolupades pel taxi i l’arrendament de vehicles amb conductor, amb les 
concessions demanials o amb les oficines de farmàcia que es consideren incloses en 
les previsions de l’article 17.1 d’aquesta Llei».
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II
El desequilibri generat en el sector del transport donada la desregulació del sec-

tor del lloguer de vehicles amb conductor (VTC) i les interferències causades en 
serveis regulats i pertanyents al sector del taxi, posen de manifest la necessitat d’or-
denar el sector de les VTC.

El recent reglament aprovat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa de mani-
fest la capacitat de les administracions públiques catalanes de desplegar les seves 
competències en matèria de mobilitat i transport i, també, de protecció del medi 
ambient i salut pública vinculades al transport urbà i interurbà.

El desplegament reglamentari de la llei catalana de de transports (Llei 12/1987) 
via Decret 319/1990 estableix que «la prestació de serveis públics de transport de 
viatgers discrecionals amb vehicles fins a nou places es realitzarà a l’empara de 
l’autorització corresponent expedida per l’Administració de la Generalitat». La Ge-
neralitat té reconeguda, juntament amb els Ajuntaments, la competència d’emetre 
l’autorització corresponent per a la prestació del servei.

És per aquest fet que, donada la situació de desequilibri del sector es considera 
necessari que la Generalitat reprengui la seva capacitat reguladora de l’activitat de 
transport discrecional de viatgers.

És urgent regular el sector de les VTC així com esclarir la frontera de la seva 
activitat en relació al sector del taxi. D’igual forma, es necessari que la normativa 
catalana faci complir la limitació d’una llicència VTC per cada trenta llicències de 
taxi recollida en la legislació vigent.

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. Estableixi, en règim d’atorgament de d’autoritzacions per a la prestació del ser-

vei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot moment de la 
relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el territori de Catalunya.

2. Reconegui de forma expressa, per via de modificació legislativa i reglamen-
tària, que la competència de la Generalitat per atorgar llicències a VTC ho és sense 
perjudici de la competència de les administracions locals i metropolitanes per esta-
blir les disposicions administratives i normes reglamentàries que siguin procedents 
en matèria de seguretat vial, salut pública i medi ambient.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28911 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 28911)

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

1. Treballar per fer possible, en règim d’atorgament d’autoritzacions per a la pres-
tació del servei de lloguer de vehicles amb conductor (VTC), el compliment en tot 
moment de la relació d’una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi en el terri-
tori de Catalunya.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la transmissió a les estacions 
receptores de molt alta tensió d’Ifercat de la línia 9 del metro a 
Transports Metropolitans de Barcelona
250-00574/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 25290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 sobre 
transmissió receptores MAT d’IFERCAT (L9) a TMB, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb la construcció de la L9 del metro de Barcelona IFERCAT va construir dues 

estacions receptores a molt alta tensió, MAT, de 220.000 V a la Zona Franca (ZAL) 
i a Sagrera. Allà es transforma l’electricitat a 30.000 V amb la que s’alimenten les 
línies 9/10 Sud i Nord. La resta de la xarxa de metro de TMB s’alimenta per un pro-
cediment diferent, a través de 42 estacions transformadores a 25.000 V esteses per 
tota la xarxa. A la xarxa de metro de TMB hi ha, per tant, 2 tensions, 30.000 V per 
al sistema L9/L10 i 25.000 V per a la resta.

L’avantatja d’estar connectat a una receptora de molt alta tensió és que es pot 
comprar l’electricitat a molt millor preu, atès que la connexió es fa directament a la 
xarxa de transport (Red Elèctrica Española, REE) sense passar pels operadors elèc-
trics tradicionals.

A cada receptora hi ha 4 grups de potència cadascun de 60 MW. En una de les 
receptores, dos d’aquests grups seguirien alimentant la L9 mentre que els altres dos 
es podrien destinar a la xarxa convencional, fent adaptació per tal que transformin 
a 25.000 V enlloc dels 30.000 V actuals.

El consum punta de la xarxa convencional de metro és de 45 MW. Suposant que 
la L9 un cop acabada consumeixi 15 MW de potència de punta, això suposa un con-
sum total de 60 MW per a tota la xarxa de metro de TMB. Per tant, sobre els 240 
MW que té assignats IFERCAT a la L9, els d’una de les dues receptores, hi ha un 
excedent enorme de potència, de 180 MW. A més, existeix l’excedent de 240 MW 
de l’altra receptora.

Els servis tècnics de metro TMB han calculat que si tota la xarxa de metro con-
vencional se subministrés amb energia procedent de la MAT hi hauria un estalvi 
molt important en la factura elèctrica, que baixaria de 25 a 19 milions EUR amb 
preus de 2017. Per tant, un estalvi de 6 milions EUR, aproximadament 4 d’ells de-
guts a la reducció del factor de potència, per tant, estalvi fix i independent del con-
sum, i la resta perquè s’hi pot accedir a una tarifa més econòmica en tractar-se de 
la MAT. La disminució s’aconsegueix sobre tot en el terme de potència perquè hi ha 
una tarifa molt més econòmica.

Tota la xarxa de metro convencional de TMB està electrificada amb una xarxa 
elèctrica que discorre pels túnels a 6.000 V. Però al voltant del 35% de la xarxa a 
25.000 V necessària ja es troba instal·lada en túnels en forma de línies d’escomesa 
d’Endesa o bé de línies d’interconnexió.

Els serveis tècnics de metro de TMB han calculat el rendiment de la construcció 
d’aquesta anella a 25.000 V per fases, de més a menys rendible. La inversió per a la 
primera fase s’amortitza en només dos anys i el temps d’amortització de la resta de 
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fases va augmentat fins que arriba al seu màxim a la darrera fase amb un temps de 
9,7 anys. Sempre períodes curts de retorn. Un cop completades les obres l’estalvi és 
de 6 sobre els 25 MEUR de facturació elèctrica actual, un 24%. En 10 anys l’estalvi 
arribaria a 60 MEUR.

De l’estalvi també podria beneficiar-se FGC, Tramvia i Renfe, ja que és fàcil in-
terconnectar les xarxes elèctriques dels operadors des de TMB.

La cessió via venta o permuta d’IFERCAT a Barcelona d’un del quatre grups de 
60 MW de les dues receptores, la de la ZAL, és una petició que TMB ha vingut rea-
litzant de forma reiterada a IFERCAT sense que fins el moment aquesta petició hagi 
estat atesa. Cada any de retard en prendre aquesta decisió ha suposat una increment 
de costos operatius per al sistema de transports de 6 milions d’EUR.

La solució tècnica ha estat estudiada pels serveis tècnics de Metro a nivell 
d’avantprojecte en aquesta operació de reconversió elèctrica i la viabilitat tècnica 
està plenament garantida.

En el passat IFERCAT va treure a concurs la cessió durant 40 anys de les dues 
subestacions de 240 MW en una operació de caire financer (execució de l’obra + 
capitalització de l’estalvi + marge Concessionària a canvi de la gestió energètica du-
rant 40 anys). IFERCAT demanava una retribució de 80 milions d’EUR, però cap 
companyia elèctrica s’hi va presentar al concurs degut a les enormes incerteses que 
hi ha en el preu de l’energia elèctrica, ja que ningú no es veu capaç de predir que 
passarà en 40 anys.

D’altra banda, d’acord amb el Pla de metro de TMB, s’esperen uns increments de 
demanda energètica pel metro molt importants en els punts actuals de subministra-
ment (25 kV), sense descartar, fins i tot, la necessitat de construir noves subestacions 
de tracció. A més, l’extensió del bus elèctric requerirà de nous punts de recàrrega al 
carrer, amb connexió a 25.000 V.

Abordar aquests increments de potència amb el «model tradicional» d’escomeses 
a 25.000 V implica haver de pagar sempre per adequar/reforçar la xarxa de 25.000 V  
d’Endesa i, cas de nous punts de subministrament, cal estendre noves línies de 
25.000 V pels carrers. Són obres cares. El cost d’aquestes actuacions en els darrers 
perllongaments a les L2 i L5 ha pujat entre 1,5 i 2,5 milions EUR/escomesa, inver-
sions que malauradament es fan a fons perdut perquè se cedeixen a Endesa un cop 
acabades, segons la reglamentació vigent RD 1955/2000.

Es dóna la circumstància afegida que en alguns punts de l’àrea Metropolitana, 
Endesa té ja actualment problemes de cobertura de demanda, per la qual cosa que 
algunes peticions requereixen d’inversions enormes i, fins i tot en alguns casos, re-
sulten pràcticament inabordables.

Un fenomen col·lateral d’interès per a la ciutat és que amb les connexions a les 
receptores de la L9 s’alliberaria molta potència a la xarxa de distribució de 25.000 
V d’Endesa que quedaria a disposició per a altres usos de la ciutat, beneficiós no so-
lament per a la ciutat, sinó també per a Endesa i seus clients.

Addicionalment, en el sistema metro es produeix un estalvi extra degut a la re-
ducció de la potència contractada, ja que la connexió de tota la xarxa de Metro a  
1 o 2 punts (receptores) enlloc dels 42 actuals farà que la corba de càrrega en mitja 
tensió s’aplani i es produeixin puntes de potència menors per al metro. Nous estalvis 
que cal afegir en el còmput.

Però també es produeix un estalvi afegit en el consum de tracció per ajust de 
la tensió de sortida a catenària, ja que controlar la xarxa a 25.000 V permet també 
controlar alhora la tensió de sortida de tracció –1200/1500 Vcc– i estalviar energia, 
segons mostra l’experiència del Metro de Bilbao. Enguany, amb escomeses indivi-
duals i no controlades, això no es pot fer.

També es produeixen altres avantatges derivats dels estalvis assolits en poder 
fer una gestió energètica «Smart» a la xarxa pròpia. Però els avantatges no s’acaben 
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aquí, sinó que n’hi ha d’altres de suplementaris proporcionats per la Micro-Grid 
TMB de metro, potser petits, però no menors.

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: 
A què ordeni a IFERCAT la cessió a TMB d’una o les dues estacions recepto-

res de molt alta tensió, situades a Zona Franca i a Sagrera, per tal que el sistema de 
transport públic elèctric, en la seva globalitat, pugui beneficiar-se de les millores i 
estalvis que el subministrament a través d’aquest sistema de molt alta tensió suposa.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica 
del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 25291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 sobre 
l’Impacte de la Contaminació Acústica del Projecte BRAIN als municipis d’Argen-
tona, Òrrius i Vilanova del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’empresa ENAIRE, que forma part del Grupo Fomento (Ministerio de Fomen-

to), és l’encarregada de gestionar la navegació i l’espai aeri a Espanya. La tardor de 
2017 va començar el procés per implantar noves maniobres d’aproximació a l’Aero-
port de Barcelona - El Prat, sota el nom de Proyecto BRAIN, que ha culminat amb 
la posada en funcionament de les noves rutes el dijous 26 d’abril de 2018.

Sintèticament, el projecte redissenya les rutes d’aproximació dels avions a l’ae-
roport i els crea una mena d’autopistes fixes per on han de circular mentre s’acosten 
a l’aeroport per aterrar.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente va pu-
blicar al BOE del dijous 15 de febrer de 2018 una Resolució de 29 de gener de 2018, 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, per 
la qual es formulava l’informe d’impacte ambiental del projecte «Rediseño del área 
de control terminal del aeropuerto de Barcelona: proyecto BRAIN».

A la resolució s’explica que el 26 de setembre de 2017, l’ens públic empresarial 
ENAIRE demana l’avaluació ambiental del Proyecto BRAIN a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

Segons la resolució, el 7 d’octubre de 2017, la Subdirección General de Evalua-
ción Ambiental inicia la fase de consultes a les administracions públiques afectades 
i conclou que cap dels tres ajuntaments presenta resposta a la consulta (Argentona, 
Òrrius i Vilanova del Vallès). Tampoc respon la Direcció General de Polítiques Am-
bientals ni la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per contra, cap dels 3 ajuntaments té constància d’haver rebut aquesta consulta 
per part de la Subdirección General de Evaluación Ambiental i manifesten que han 
estat informats del projecte amb posterioritat a l’entrada en vigor de les noves rutes 
i per part dels veïns.

Pel que fa l’anàlisi d’impacte acústic, la resolució tan sols presenta gràfics com-
paratius de l’àrea al voltant de l’aeroport fins davant del port de Barcelona. No es-
menta ni fa mesuraments a zones transitades per les noves rutes d’aproximació, més 
allunyades de l’aeroport.

La majoria d’avions van a una altitud d’entre 1.000 i 2.500 metres sobre el nivell 
del mar, malgrat la distància sobre els habitatges sigui menor, ja que hi ha nuclis que 
es troben a uns 300 m d’altitud, com ara Òrrius. No obstant això, alguns dels avions 
passen tan sols a 900 metres per damunt dels habitatges. Els avions que aterren fan 
maniobres de desacceleració i descens i, per tant, fan molt soroll.
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L’empresa indica que es prioritzen les rutes sobre el mar i només s’utilitza aques-
ta ruta sobre el terra quan el trànsit és molt intens. A la pràctica, circulen avions per 
la ruta terrestre malgrat la marítima no estigui plena. En dies de trànsit elevat, la 
ruta s’ha utilitzat més enllà de les 23 h, fins a la 1 de la matinada.

El nombre d’avions que passen per la ruta cada hora oscil·la bastant segons el dia 
de la setmana, l’hora i la meteorologia: 

És freqüent que passin 4 o 5 avions per hora en dies normals, sense aturador en-
tre les 7 h i 23 h. S’han registrat molts dies en què el trànsit ha estat de 10 avions o 
més en una hora, fet que significa un avió cada 6 minuts.

Hi ha hagut puntes de trànsit màxim i sostingut com ara: 
– 22 juny 2018, entre 20 h i 21 h, 18 avions (1 avió cada poc més de 3 minuts)
– 24 juny 2018, de 19 h a 22 h, 14, 13 i 12 avions cada hora, respectivament 
– 15 juliol 2018, amb 6 hores diferents superant els 10 avions per hora 
– 16 setembre 2018, 14 avions a les 17 h, 12 a les 19 h, 17 a les 20 h i 11 a les 21 h 
Pel que fa a nombre d’avions per dia, tenint en compte registres d’uns 100 dies: 
La mitjana és d’uns 50 avions al dia, comptant que entre la 1 h i les 5 h pràcti-

cament no en passen.
Hi ha hagut dies de més de 100 avions al dia: 
– 106 avions, 15 de juliol de 2018 
– 104 avions, 22 de juny de 2018 
– 104 avions 16 setembre de 2018
Principalment, els nuclis afectats són: 
– Urbanitzacions Can Cabot, Can Raïmi i Can Ribosa a Argentona 
– Nucli d’Òrrius i disseminats, especialment la zona d’Aquença 
– Urbanització Can Nadal a Vilanova del Vallès 
Els nuclis afectats comparteixen la característica que queden particularment aï-

llats de les grans infraestructures de transport, que són més sorolloses, com ara 
trens i autopistes. Alguns també estan situats a una altitud de vora els 300 m sobre el 
nivell del mar i tots estan envoltats de muntanyes. Per tant, els nivells de contamina-
ció acústica mitjana que suporten són inferiors als dels municipis de l’entorn. En el 
cas de les urbanitzacions d’Argentona i, sobretot, d’Òrrius, la seva situació a la vall 
entre muntanyes més altes podria fer rebotar el so que s’hi produeix i amplificar-lo. 
D’aquesta manera, sense mesures de so disponibles fins al moment, el problema de 
contaminació acústica derivaria del diferencial de soroll entre els moments sense 
pas d’avions i els moments d’activitat aèria.

A més, una vegada analitzades les rutes reals dels avions, tant d’entrada com de 
sortida del Prat, tot sembla indicar que l’àrea del cercle vermell ha estat escollida 
com a zona calenta de pas. Aquest fet contradiu la lògica perquè: 

– Fa passar elements sorollosos per indrets tranquils on són molt més percepti-
bles.

– Aquests nuclis estan molt lluny de l’aeroport per haver de suportar un trànsit 
tan alt.

– Els fa circular per sobre el Parc de la Serralada Litoral, amb alt interès natural 
i protecció.

Actualment, la ruta d’aproximació dissenyada per ENAIRE transcorre per sobre 
de bona part dels paratges protegits pel Parc de la Serralada Litoral.

A més, està en curs una actualització dels límits del Parc, que impliquen que una 
àrea encara més gran de la zona afectada pel pas d’avions es converteixi en parc na-
tural, amb la normativa específica corresponent.

Pel que fa al municipi d’Òrrius, bona part de la seva extensió ja forma part del 
Parc i, amb l’ampliació, diversos habitatges del municipi estaran dins l’àmbit pro-
tegit.

Així, és un gran contrasentit que l’administració pública protegeixi aquests pa-
ratges a nivell de terra pel seu valor i interès natural i, alhora, el seu espai aeri es 
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converteixi en una autopista per les rutes d’avions comercials, amb els problemes 
derivats de contaminació acústica i ambiental per la fauna, flora i població local. Tot 
això decidit també per l’administració pública, malgrat de diferent àmbit territorial.

Amb tota la informació de què disposen els veïns i veïnes continuen sol·licitant 
un canvi en el disseny del Proyecto BRAIN a causa de les molèsties evidents que 
està causant a la població el pas dels avions. Algunes raons significatives: 

– L’alt impacte acústic que suporta la població de la zona.
– En l’elaboració de l’informe d’impacte ambiental no es va fer cap mesura d’im-

pacte acústic que garanteixi que els nivells de contaminació acústica estan dins el 
que marca la normativa.

– Com que no s’ha fet estudi d’impacte acústic, no s’ha tingut en compte l’oro-
grafia de la zona, que fa el so reboti i s’amplifiqui. Tampoc s’ha considerat que és 
una zona semi-rural sense grans infraestructures que provoquin un soroll ambiental 
alt (carreteres alta capacitat, ferrocarrils, indústria, etc.). Per tant, el so ambiental 
és molt inferior a la mitjana de zones més poblades i el diferencial de contaminació 
acústica quan passen els avions és molt alt.

– El Proyecto BRAIN prioritza que la ruta afecti a poc volum de població, en 
lloc de mesurar com de gran és l’impacte per la població que realment afecta.

– Després de les queixes dels veïns, tampoc s’ha fet, per part d’ENAIRE, cap 
mesurament acústic a la zona. Simplement han descartat la possibilitat de superar 
els llindars a causa de la distància a l’aeroport. Aquest és un supòsit totalment ar-
bitrari.

– Aquesta precisament és la reivindicació dels veïns: un municipi a 55 km de 
l’aeroport no hauria de suportar sorolls com si fos al costat de l’aeroport.

– Gran part de l’àrea afectada forma part del Parc de la Serralada Litoral, que 
actualment està ampliant la seva extensió. Així, el nucli urbà d’Òrrius quedarà to-
talment envoltat de Parc natural i, fins i tot algunes zones del municipi s’integraran 
al Parc, amb les restriccions i normativa corresponent. És un contrasentit ampliar la 
protecció ambiental de la zona afectada a nivell de terra però, a la vegada, permetre 
que l’espai aeri de la mateixa àrea sigui una autopista d’aterratge d’avions que pas-
sen a menys de 1.000 metres dels paratges naturals que gaudeixen d’especial pro-
tecció. I més quan aquesta circulació aèria és del tot evitable, ja que el Parc es troba 
prou allunyat de l’aeroport com per quedar fora de la ruta d’aterratge.

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: 
– Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya a 

reunir-se amb veïns i veïnes afectats.
– A posar-se en contacte amb el Ministeri de Foment per reclamar el canvis amb 

el projecte BRAIN, a partir de les propostes presentades pels veïns i veïnes afectats.
– Realitzar una campanya de mesuraments acústics per tal de comprovar-ho als 

municipis d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès.
– Estudiar si aquesta contaminació acústica pot tenir impacte en la fauna del 

Parc de la Serralada del Litoral.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30686 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30686)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

Traslladar al Ministerio de Fomento les propostes de canvis del Projecte Brain 
presentades pels veïns i veïnes afectades.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició de l’apartat 3

Realitzar una campanya de mesuraments acústics per tal de comprovar-ho als 
municipis d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès. d’immissió sonora coordinada 
amb els Ajuntaments d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació de l’apartat 4

En el cas que de l’estudi previst a l’apartat anterior se’n desprenguessin valors 
que poguessin pressuposar impactes sobre la fauna, valorar la realització d’un estu-
di més acurat de l’impacte sobre la fauna del Parc de la Serralada del Litoral.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el 
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, 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 resolución sobre el incre-
mento del número de andenes en el proyecto de la nueva estación de autobuses de 
Lleida, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante la anterior legislatura se aprobó una Propuesta de Resolución en la que 

se solicitaba la priorización del proyecto de la nueva estación de autobuses en Llei-
da, teniendo en cuenta las deficiencias estructurales de la actual estación, obsoleta 
en espacio, características y prestaciones.

Recientemente se hizo público un anteproyecto para la nueva estación en la 
Avinguda de Tortosa, con 27 andenes, teniendo la actual una capacidad de 24 an-
denes, lo que supone un incremento de tan solo 3 andenes con los que se pretende 
absorber las nuevas líneas y las pausas reglamentarias de los conductores.

Según las propias compañías que la operan en la actualidad, la nueva ubicación, 
junto a la estación de ferrocarril Lleida Pirineos, favorecerá la intermodalidad y el 
incremento de viajeros de este transporte público, por lo que la estructura que lo ha 
de soportar debería estar dimensionada en relación al servicio actual y al futuro in-
mediato y que actualmente ya es insuficiente.

La gestión y optimización de los recursos públicos debe ser una prioridad de 
cualquier gobernante responsable, desestimando las innecesarias obras faraónicas 
y adecuándolas a la prestación de los servicios actuales, pero también con previsión 
de futuro.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
Considerar la posibilidad de incrementar en el actual proyecto el número de an-

denes para la nueva estación de bus de Lleida para, así poder absorber el incremen-
to de viajeros de este transporte público, en la actualidad y en el futuro inmediato.

Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30514 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30514)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat únic

Un cop la paeria de Lleida i l’ADIF estiguin en disposició de resoldre els aspec-
tes urbanístics i cedir els terrenys necessaris per a la construcció de la nova estació 
d’autobusos de Lleida, dur a terme una actualització del projecte constructiu de la 
nova estació d’autobusos de Lleida redactat pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, d’acord amb les necessitats vigents i previstes en aquell moment.
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’enllumenat públic en un 
tram de la carretera GI-600 al pas per Blanes
250-00596/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la instal·lació de l’en-
llumenat públic en un tram de la carretera GI-600 del municipi de Blanes (Girona), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Blanes, situat a la província de Girona i també anomenat Portal 

de la Costa Brava, disposa d’una Ciutat Esportiva. És una instal·lació pública poli-
valent per acollir grans esdeveniments, ja siguin esportius, lúdics, d’empresa, etc.... 
i està considerat dins el circuit esportiu com un dels més innovadors i importants 
de tot Espanya.

La Ciutat Esportiva de Blanes té una superfície de més de 7.000 metres quadrats, 
quatre pistes i una capacitat per acollir més de 4.000 espectadors. Està situada en el 
tram de la carretera GI-600, competència del Departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya, a la sortida del municipi.

Va ser un projecte que va trigar nou anys a construir-se i es va inaugurar el 20 
de febrer de 2011, amb un cost de més de 30 milions d’euros finançats a través d’un 
crèdit de l’Institut Català de Finances.

L’encarregat del disseny i construcció de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de 
Blanes va ser el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes que es va crear el 
18 de març del 2002. Els membres d’aquest consorci eren la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes.

Amb una instal·lació esportiva que va tenir un cost de construcció de més de 30 
milions d’euros, l’accés no està en òptimes condicions. El trajecte de la carretera  
GI-600, des de la girola del barri de Mas Cremat fins a la Ciutat Esportiva de Bla-
nes, no té llum, ni un fanal, són 400 metres de foscor. Convé destacar que la franja 
horària de més utilitat de la Ciutat Esportiva és a partir de les 17 hores fins a les 22 
hores, és a dir, en horari de tarda i nit, i el que és més important, aquest tram està 
molt transitat per vehicles de tot tipus, vianants, nens i nenes que fan les activitats 
esportives extraescolars, adolescents i gent gran.

En altres paraules, la Ciutat Esportiva de Blanes es va inaugurar al febrer del 
2011, i des d’aleshores, el tram d’accés de la carretera GI-600 per arribar a la Ciutat 
Esportiva no té enllumenat públic, està a les fosques.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Portar a terme la instal·lació de l’enllumenat públic, abans del segon trimes-

tre de 2019 del tram a la carretera GI-600 i del carril bici adjacent des de la girola 
de Mas Cremat, inclosa, fins a la Ciutat Esportiva de Blanes amb fanals que siguin 
adients per a aquesta zona.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, diputat, GP Cs
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-
Barcelona
250-00611/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 sobre el 
retorn del Tren Hotel Granada-Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2 d’agost de 2015 es va suprimir el Tren Hotel Granada - Barcelona,   l’itinerari 

del qual també donava servei a les estacions de Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, 
Albacete, Almansa, València, Castelló, Salou i Tarragona. Era un tren que s’omplia 
cada nit i la seva supressió no va tenir res a veure amb les obres de l’AVE a Grana-
da, sinó amb unes altres obres puntuals per al corredor Mediterrani a la província de 
Castelló. Aquestes obres es van acabar però el tren mai no es va restablir.

Per això, després de més de tres anys d’espera i de diverses promeses incompler-
tes, diverses plataformes en defensa del ferrocarril, associacions ciutadanes, asso-
ciacions d’amics del ferrocarril, sindicats i grups ecologistes, s’han unit per exigir al 
govern la recuperació del Tren Hotel Granada - Barcelona,   conegut com Alhambra.

Aquest tren era un mitjà de transport públic, segur, ecològic, social, eficient i que 
vertebrava la mobilitat a l’Estat, i va ser eliminat amb un 80% d’ocupació, al costat 
de la promesa incomplerta de la seva reposició després de les obres, que només van 
ser una excusa per abandonar aquest servei.

40 mesos després i cansats d’esperar, diverses entitats han decidit treure aquest 
tren de l’oblit i s’han unit per retornar als ciutadans aquesta connexió ferroviària. 
Per a això estan treballant tots junts, convocant manifestacions, reunint signatures 
per tota la geografia que recorria aquest ferrocarril i exigint als representants pú-
blics que compleixin les seves paraules i que es torni a posar en marxa aquest servei.

Per a l’actual Govern la reposició del Tren Hotel Granada - Barcelona no hauria 
de ser únicament una resposta a les reivindicacions ciutadanes, sinó el compliment 
d’una autoexigència del PSOE, que el 4 de febrer de l’any passat va manifestar que 
«ja és hora que el Govern central recuperi la connexió ferroviària entre Granada i 
Barcelona a través del tren hotel de Renfe suprimit el 2015 ». També continuava afir-
mant que «el Ministeri de Foment i Renfe han de donar la cara davant la societat i 
dir quan pensen reprendre aquest servei nocturn».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Expressar el suport a la reivindicació social que exigeix la recuperació del 

Tren Hotel Granada-Barcelona.
2. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat i el Ministeri de Foment 

per tal de fer possible el retorn del Tren Hotel nocturn entre Barcelona,   València i 
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Granada i viceversa amb parada a altres capitals i ciutats d’Andalusia, Castella la 
Manxa, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30687 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30687)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Fer les gestions davant el Ministerio de Fomento, per tal que valori la recupe-
ració de les comunicacions ferroviàries nocturnes entre Granada i Barcelona.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre els Habitatges amb Protecció 
Oficial, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Actualment es viu a Catalunya i a la resta de l’Estat una greu crisi d’habitatge 

que afecta principalment les famílies vulnerables. El nombre de desnonaments os-
tenta la xifra esfereïdora de 43 diaris i els preus de lloguer han incrementat un 49% 
en els últims 4 anys sense que això s’hagi vist acompanyat de pujades salarials sig-
nificatives.

El parc d’habitatge social representa a Catalunya al voltant d’un 2% del total, una 
xifra de tot insuficient i molt per sota dels mínims necessaris per a garantir el dret a 
l’habitatge digne, recollit per l’Estatut d’Autonomia. Les meses d’emergència estan 
col·lapsades i el nombre de persones inscrites al Registre d’HPO era de 119157 a 30 
de juny de 2018. Es fa necessari utilitzar els mecanismes disponibles per augmentar 
el parc d’habitatge protegit i fer una inversió a l’alçada de la problemàtica, així com 
generar normativa que tingui com a finalitat frenar l’especulació i no fomentar-la.

Cal, també, garantir el bon ús dels habitatge que actualment es troben en rè-
gim de protecció. L’Ajuntament de Barcelona ha obert 14 expedients sancionadors 
a propietaris que van accedir a un habitatge en règim HPO i no n’estan complint la 
normativa. Tenint en compte que realitzar una inspecció exhaustiva de la finalitat 
amb què s’utilitzen els habitatges en règim HPO és competència de la Generalitat i 
partint de la necessitat d’incrementar i no reduir el parc d’habitatges amb finalitats 
socials proposem la present proposta de resolució.

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. Realitzar abans de tres mesos, mitjançant l’Agència Catalana d’Habitatge, una 

inspecció periòdica de tots els pisos en règim d’HPO vigent per a comprovar que el 
seu ús no infringeix la normativa i, en cas que es detecti infracció, obrir expedient 
sancionador i aplicar la sanció que correspongui.

2. Modificar la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 per fer permanent el règim 
HPO dels habitatges tant pels previstos o en nova construcció com pels que actual-
ment pertanyen a aquesta categoria.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32138 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32138)

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

1. Realitzar abans de tres mesos, Reforçar els mecanismes de control que es rea-
litzen mitjançant l’Agència Catalana d’Habitatge, una inspecció periòdica de tots 
els pisos en règim d’HPO vigent per a comprovar que el seu ús no infringeix l’ús 
dels Habitatges amb Protecció Oficial vigent s’ajusta a la normativa i, en cas que es 
detecti infracció, obrir expedient sancionador i aplicar la sanció que correspongui, 
aplicant el principi de subsidiarietat de l’administració municipal previst a l’article 
7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

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

2. Modificar, tal i com està previst en el marc del Decret Llei de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge que el Govern ha aprovat, la Llei pel Dret a l’Ha-
bitatge de 2007 per fer permanent el règim HPO dels habitatges tant pels previstos 
o en nova construcció com pels que actualment pertanyen a aquesta categoria que 
a partir de l’entrada en vigor de la norma s’estiguin construint o es construeixin.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès 
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Marta Ri-

bas Frías, portaveu adjunta 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 el perllongament de la línia del Vallès fins 
a Castellar del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va iniciar el 16 de març 

de 2010 el procés d’informació pública de l’estudi informatiu del perllongament de 
la línia del Vallès, una actuació que tenia previst comportar la construcció d’un nou 
tram de 4,5 quilòmetres, que partiria de la cua de maniobres ubicada al barri de Ca 
n’Oriac de Sabadell i que arribaria fins al nucli urbà de Castellar del Vallès.

La previsió és que poguessin utilitzar el servei uns 9.300 viatgers diaris, a través 
de les estacions que s’ubicarien a la plaça de la Fàbrica Nova i al polígon de Pla de 
la Bruguera.

– Polígon industrial Pla de Bruguera: es construirà una estació a prop del car-
rer del Bages adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Així, disposarà de dos 
ascensors a l’exterior, així com escales fixes i mecàniques per a comunicar amb el 
vestíbul soterrat. L’accés a l’andana es farà també mitjançant ascensors i escales 
mecàniques i fixes. Donarà servei a més de 1.200 persones diàriament, sobretot tre-
balladors d’aquesta àrea industrial.

– Plaça de la Fàbrica Nova: es crearà una nova estació ubicada a uns 500 metres 
del casc antic del municipi. Disposarà d’un accés amb ascensor, escales mecàniques 
i fixes que connectaran amb el vestíbul soterrat. L’enllaç amb les andanes també es 
farà mitjançant ascensors, escales mecàniques i fixes. La seva ubicació al centre del 
municipi permetrà donar servei a més viatgers, uns 8.100 al dia, aproximadament.

L’ampliació de la línia S2 a Sabadell va quedar inaugurada el 20 de juliol de 
2017, que va suposat la construcció de 3,7 kilòmetres de via i obrir quatre estacions 
noves: Plaça Major (al centre), Creu Alta (a la zona comercial de l’Eix Macià), Sa-
badell Nord (que connecta amb l’estació de Renfe del mateix nom) i Parc del Nord 
(als barris perifèrics septentrional. De Castellar del Vallès, però, de moment no se’n 
sap res.

L’estudi informatiu del perllongament de la línia del Vallès va finalitzar l’any 
2010, on es van definir, en línies generals, el traçat d’aquesta obra pública i on va 
quedar descrit l’anàlisi dels avantatges i els costos i llur repercussió social, mediam-
biental i territorial.

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: 



CT 15
3 de juliol de 2019

27 Dossier

Començar a redactar el Projecte d’acord amb la normativa tècnica aplicable i 
amb el detall necessari i suficient per a fer-ne factible la construcció i l’explotació 
posterior i a definir un calendari d’execució.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; David  

Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32139 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32139)

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

Estudiar, en el marc de la revisió del Pla Director d’Infraestructures del trans-
port públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI), la 
incorporació del perllongament de la línia d’FGC a Castellar del Vallès.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de tren de la 
línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat
250-00657/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 28624 i 29483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019 i 19.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, 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 
recuperació del servei de trens antiga S5, actual S7, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Malgrat les reiterades peticions fetes des de Rubí, aquesta ciutat continua sen-

se disposar d’una segona estació dels FGC. La manca de planificació urbanística 
adequada (amb un POUM que porta ja 10 anys de gestió) i la davallada en les in-
versions dels últims anys han frenat aquest projecte que donaria servei de qualitat 
a una part important de la ciutadania i serviria per dinamitzar l’activitat econòmica 
al municipi.

Ciutats veïnes a Rubí, però, sí han vist millorada la xarxa dels FGC en el seu ter-
ritori. Aquest és el cas de Terrassa, que va inaugurar l’any 2016 tres estacions en la 
mateixa línia que dóna servei a Rubí, la S1.

Aquestes noves estacions han suposat un increment en el nombre de viatgers, en 
concret un 42% a la ciutat de Terrassa (més de 800.000 usuaris), segons dades del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Per donar un servei adequat als nous usua-
ris, i ampliar la capacitat de viatgers a Terrassa en hores punta del matí, la direcció 
dels FGC ha optat per traslladar l’estació d’origen de la meitat de trens antiga S5, 
actual S7, des de Rubí a Terrassa.

Si bé aquesta mesura millora el servei per als usuaris de Terrassa, genera un greu-
ge amb els usuaris de Rubí, ja que aquests trens arriben plens a l’estació d’aquesta 
ciutat; igual que els trens S1 que ja sortien des de Terrassa.

L’ús intensiu de l’estació dels FGC a Rubí ja provocava importants aglomera-
cions de viatgers a les andanes que es van veure agreujades amb la inauguració de 
les tres noves estacions a Terrassa, i pel fet que existeixi únicament una escala me-
cànica a l’andana central on s’aturen els trens de la línia S1 amb destinació Terrassa, 
fet que provoca en alguns moments aglomeracions de passatgers i situacions peri-
lloses entre l’entrada i la sortida dels trens.

D’ençà del mes de juliol del 2016, i amb la modificació dels horaris de la línia S1,  
FGC va incrementar lleugerament la freqüència de trens en hora punta. Tanma-
teix, els nous horaris no només no incrementen la freqüència de trens de la línia  
antiga S5, actual S7 amb origen a Rubí sinó que, fins i tot, s’ha produït una lleugera 
disminució, malauradament en hora punta.

Entenem que aquesta decisió és fruit d’una total manca de planificació de recur-
sos, i que millorar el servei en un municipi no pot fer-se mai a expenses del servei 
en un altre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Restituir immediatament Rubí com a estació d’origen de tots els trens de la anti-

ga línia S5, actual línia S7, així com un augment de vehicles i serveis de la línia S1  
amb origen Terrassa.

2. Incrementar la freqüència de trens de la antiga línia S5, actual línia S7 que 
surten de l’estació de Rubí entre les 7 i les 10 del matí.

3. Dotar una partida econòmica i pressupostària en el propers pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una segona escala mecànica a l’an-
dana central de l’estació de FGC de Rubí.

4. Prendre mesures extraordinàries de seguretat dels viatgers a l’andana central 
a les hores punta de sortida i d’arribada a l’estació de Rubí.

5. Prioritzar la interlocució amb l’Ajuntament de Rubí en tot el que fa a la plani-
ficació i/o execució de projectes relatius al servei de transports en aquest municipi.

6. Modificar la zona tarifària d’aplicació a Rubí passant de zona 2 a zona 1 per 
als títols de transport T-Jove i T-Mes en tant que no entri en vigor la T-Mobilitat.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33071)

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

1. Incrementar la freqüència de trens de l’antiga línia S5, actual línia S7 a partir 
de la incorporació progressiva de les noves unitats de trens previst per l’any 2020 i 
que entraran en servei a mitjans de l’any 2021.

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

3. A partir de l’entrada en servei de les noves unitats de tren que tindran el seu 
origen a Terrassa, remodelar la platja de vies de l’estació, i projectar una millora 
dels accessos.

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

4. Continuar amb la monitorització permanent a l’estació de Rubí per detectar 
les possibles afluències elevades de persones amb motiu d’esdeveniments o succes-
sos extraordinaris, per tal d’adoptar les mesures de control de fluxos apropiades per 
garantir la seguretat dels viatgers.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió i addició del punt 5 de la proposta

5. Continuar amb Prioritzar la interlocució amb l’Ajuntament de Rubí per tal de 
donar resposta als suggeriments i peticions pel que en tot el que fa a la planificació 
i/o execució de projectes relatius al servei de transports en aquest municipi.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6 de la proposta

6. Revisar en el marc del desenvolupament del projecte T-Mobilitat el sistema ta-
rifari d’aplicació a Rubí.



CT 15
3 de juliol de 2019

31 Dossier

Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el canal industrial de Seròs
250-00658/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 28627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat, Yolanda López 

Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre el Canal Industrial de Serós, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Canal Industrial de Seròs és una infraestructura hidràulica iniciada l’any 1912 

i que va entrar en funcionament l’any 1914, destinada al transport d’aigua per a 
l’aprofitament hidroelèctric. Comença al riu Segre, al seu pas per la ciutat de Lleida, 
i finalitza en una central hidroelèctrica de 44.000KW de potència situada al terme 
municipal d’Aitona. El seu recorregut és de 24,51km.

El passat dia 2 de febrer, la professora de l’Institut Manel Montsuar de Lleida, hi 
va perdre la vida ofegada quan es va precipitar amb el seu cotxe mentre intentava 
buscar la carretera per tornar a les Borges Blanques. L’accident de la professora Nú-
ria Borràs no és únic, fa tan sols 4 mesos, a l’octubre, van trobar el darrer cos sense 
vida a l’interior del canal. Els accidents i morts en aquest canal són anuals tot i que 
no existeix una estadística sobre quants.

Diferents veus de Lleida, durant els darrers anys i a conseqüència de la multipli-
citat d’accidents de vianants, ciclistes i d’automòbils precipitats, han demanat posar 
tanques al voltant de tot el canal, cadenes de salvavides i més mesures de seguretat 
per evitar les morts en aquesta infraestructura. Demandes, que la companyia En-
desa, propietària del canal, ha rebutjat. Recentment, diversos alcaldes afectats per 
la infraestructura, han fet un prec per a que el canal compti amb tanques al llarg de 
tota la seva extensió donada la perillositat del mateix. Cal tenir en compte que Núria 
Borràs va poder accedir al canal perquè hi ha trams on a pesar de les petites valles, 
que sovint no estan aixecades, segons expliquen els veïns, hi poden passar cotxes de 
la mida d’un tot terreny, com era el cas del vehicle de la Núria.

Davant d’aquesta situació i per tal d’evitar futurs accidents tan tràgics com el de 
la professora Núria Borràs de 39 anys i mare de dos fills.

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. Iniciar un estudi d’avaluació de la perillositat del Canal de Seròs a dia d’avui i 

una estadística sobre els accidents, ja siguin mortals o no, ocorreguts a conseqüència 
de la falta de seguretat de la infraestructura.

2. Instar el Govern de l’Estat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a que 
es duguin a terme els treballs pertinents de forma immediata, conjuntament amb 
la propietària del canal, Endesa, per construir tanques al llarg de tot el Canal de 
Serós, es facilitin salvavides en diferents trams de distància, i es millorin totes les 
mesures de seguretat en general, tot impossibilitant els accessos a automòbils aliens 
a l’empresa.
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3. Instar el Govern de l’Estat a establir els mecanismes necessaris per a que tots 
els canals de les conques hidrogràfiques de l’Estat millorin totes les mesures de se-
guretat en general, com construir tanques, es facilitin salvavides en diferents trams 
de distància i s’impossibiliti els accessos a automòbils aliens a l’empresa.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, Yolanda López 

Fernández, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 19.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33057)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1 del text

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Instar el Govern de l’Estat i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a iniciar 

un estudi d’avaluació de la perillositat del Canal de Seròs a dia d’avui i una estadís-
tica sobre els accidents, ja siguin mortals o no, ocorreguts a conseqüència de la falta 
de seguretat de la infraestructura.
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la nova connexió entre la Pobla de 
Claramunt i la carretera C-15
250-00689/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 29484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

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

ta Escarp Gibert, 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 nova connexió entre la Pobla de Clara-
munt i la C-15, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El traçat actual de la carretera C-15 passa pel terme municipal de la Pobla de 

Claramunt a poca distància del nucli urbà, els barris dels Vicencs, Estació i Cal 
Galan, que a més són les zones de creixement del municipi. La C-15 té un traçat re-
lativament a prop però passa de llarg i l’accés actual al poble és bastant complicat.

Aquests barris estan en un cul de sac, ja que tenen un únic punt d’entrada i sorti-
da per la seva connexió a qualsevol xarxa de comunicació viària, tothom es veu for-
çat a passar per un sol punt que actualment comença a estar saturat i cada dia pitjor.

És inqüestionable que les societats necessiten cada dia una major connexió per 
integrar-se al món, que exigeixen una millor mobilitat i és obligació de l’adminis-
tració posar-les-hi les millors condicions.

Una connexió directa de la Pobla de Claramunt a la C-15 per la zona Nord-Est 
del casc urbà solucionaria els problemes de connexió dels barris esmentats amb la 
xarxa viària, també serviria per a solucionar la congestió del centre del poble (crta 
C-244) amb un volum de trànsit que aviat serà insostenible i seria una mesura de 
sentit comú en la comunicació de la població.

La redacció actual del projecte de Millora general i condicionament de la carre-
tera C-15 entre Igualada i Vilafranca, PK 13+00 i PK 44+380 del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, en exposició pública, no contempla cap accés a la Po- bla 
de Claramunt i ara hi ha l’oportunitat de fer aquesta millora aprofitant la redacció 
definitiva.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incloure en el pro-

jecte definitiu de millora de la C-15 un punt d’entrada i sortida des del nucli urbà 
de La Pobla de Claramunt a l’alçada dels barris dels Vicencs, Estació i Cal Galan.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp 

Gibert, diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 34190 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34190)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer una anàlisi de 
la viabilitat tècnico-econòmica per a la planificació i en el seu cas construcció en la 
carretera incloure en el projecte definitiu de millora de la C-15 d’un punt d’entrada 
i sortida des del nucli urbà de La Pobla de Claramunt a l’alçada dels barris dels Vi-
vencs, Estació i Cal Galan.
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