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Sessió 13 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i cinc 
minuts. Presideix, en funcions, la vicepresidenta, Àngels Ponsa i Roca, acompanyada del 
secretari, Juan Milián Querol. Assisteix la Mesa el lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Germà Gordó i Aubarell, M. Assump-
ció Laïlla i Jou, Fabian Mohedano Morales i Eduardo Reyes i Pino, pel G. P. de Junts pel Sí; 
Marina Bravo Sobrino, Carmen de Rivera i Pla i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciu-
tadans; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Cata-
lunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i 
Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 
l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i del director de Relacions amb Entitats i Empreses, 
Francesc Vendrell i Bayona.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Informe del Síndic de Greuges sobre les autopistes: aspectes rellevants per als usuaris 

(tram. 360-00025/10). Síndic de Greuges, de la institució del Síndic de Greuges. Presentació 
de l’informe (informe: BOPC 3, 6).

2. Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris 
a Catalunya (tram. 360-00013/11). Síndic de Greuges, de la institució del Síndic de Greuges. 
Presentació de l’informe (informe: BOPC 245, 40).

La vicepresidenta

Bé, bona tarda. Si els sembla, doncs, començaríem la Comissió del Síndic.
Donem la benvinguda al síndic, al senyor Rafael Ribó, i a tot el seu equip, que 

l’acompanya.

Informes del Síndic de Greuges sobre les autopistes: aspectes 
rellevants per als usuaris, i sobre els drets de les persones en els 
serveis ferroviaris a Catalunya

360-00013/11 i 360-00025/10

En el primer punt de l’ordre del dia, tenim l’Informe del Síndic de Greuges sobre les 
autopistes: aspectes rellevants per als usuaris. I, per tant, doncs, li passem la paraula al 
senyor Ribó.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Moltes gràcies, presidenta. Tal com heu dit, m’acompanya en Jaume Saura, adjunt 
general al síndic; en Francesc Vendrell, director de l’àrea que ens ocupa en aquestes 
matèries; Judith Macaya, directora de gabinet, i en Dani Ruiz, assessor sobre aques-
tes matèries també.

De la forma més succinta possible, m’agradaria presentar els elements més significa-
tius d’aquests dos informes. El d’autopistes és presentat a l’octubre del 2015, i el de ser-
veis ferroviaris, a l’octubre del 2016. Són temes que a més vostès trobaran en diversos 
informes anuals també anteriors.

Són temes que venen també alimentats pel gruix de queixes que hem anat rebent so-
bre aquestes matèries –deuen haver observat la seva evolució a l’alça–, i són temes que 
venen també il·lustrats no solament pel treball del síndic i del seu equip, dels experts 
que hem consultat, sinó també d’aquells que a mi em sentiran dir tantes vegades com 
calgui: són uns i els altres grans protagonistes de la democràcia, ja sigui la gent que es 
belluga en defensa de la mobilitat o de la sostenibilitat, i en aquest cas concret gent en 
col·lectius tan reconeguts per part nostra com Trens Dignes, en diverses latituds, o com 
–perdonin, és el títol que es donen– «No ens fotin el tren».

Nosaltres considerem que avui a Catalunya el dret a la mobilitat i a la sostenibilitat 
públiques està seriosament malmès. Aquests dos informes en són una bona prova. 

Considerem que no tenim prou consciència del que significa que les persones són ti-
tulars de drets, i, en aquest cas, del dret a la mobilitat. Les persones de qualsevol edat, 
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en qualsevol circumstància i sobretot en qualsevol latitud. I que no som prou conscients 
que les persones són titulars de drets a la sostenibilitat. 

Estem parlant de serveis públics, i incloc en serveis públics qualsevol règim de ges-
tió d’aquests. Gestionar una autopista amb peatge és un servei públic; com ho seria, el 
dia que s’hi arribi, d’acord amb les pressions que hi han en l’horitzó..., el mateix pel que 
fa als serveis ferroviaris.

Gestionar-lo, governar-lo –com és el que ens toca a nosaltres assenyalar de cara al 
Govern de Catalunya i a aquest Parlament– amb ple respecte a la mobilitat i a la sosteni-
bilitat, com a tal servei bàsic, i a uns preus assequibles, fomentant la seva utilització en 
la dimensió pública, millorant-los i millorant també l’accessibilitat. 

Si agafen primer el tema de serveis ferroviaris –encara que és el segon en l’ordre 
cronològic que els hem presentat–, és evident que hi ha una clamorosa manca d’inver-
sions en la xarxa a Catalunya. Podrien sortir d’immediat dient-me que ara gaudim –i és 
cert– d’un esplèndid tren d’alta velocitat entre Barcelona i les altres tres capitals de cir-
cumscripció a Catalunya. Però globalment parlant, i per a la gran massa del que signifi-
ca el possible ús de la mobilitat, hi ha una clamorosa manca d’inversions, sobre la qual 
es discutiran vostès, no el síndic, xifra amunt, xifra avall. Em sembla legítim que els 
toqui a vostès fer aquesta discussió, i cadascú buscarà els paràmetres que quedin més 
propers per a la seva argumentació. Però el que ningú pot desmentir és aquesta seriosa 
mancança d’inversions, i a més amb una gestió separada, la qual cosa encara ho com-
plica. Per què es gestiona separadament? No parlo de titularitats, ni parlo de competèn-
cies; els informes parlen de gestió. 

Per què, si parlem d’un problema, hem d’anar a trucar a una porta, i si parlem d’un 
altre problema hem d’anar a trucar a una altra porta, i molt sovint llunyanes i no coordi-
nades? El 2017 la pregunta és: per què? És una irracionalitat.

Torno a dir-los-ho: el síndic és partidari que s’arribi a la plena transferència de la 
competència, això és un horitzó. Avui l’absurd és la gestió separada d’aquestes infraes-
tructures, la falta aquesta de gestió, perdó.

Pel que fa a infraestructures, cap a Adif o cap a Foment. Pel que fa al servei, cap al 
departament corresponent de la Generalitat, amb clars i reconeguts problemes de coor-
dinació.

Els avenço que el mes de setembre estem convocats Adif, Foment –Ministerio de 
Fomento–, Generalitat, Delegación del Gobierno i síndic a una nova reunió a la seu del 
síndic, perquè allò que van analitzar sobre aquests informes tingués resultats concrets i 
compromisos. I m’alegraria molt que a la següent sessió que tinguéssim amb vostès els 
pogués informar d’avenços en aquests compromisos a partir d’aquestes constatacions.

Podria donar exemples, una llista llarguíssima d’exemples, d’aquesta manca d’in-
versions, com els túnels de la ciutat de Barcelona, com el desdoblament de les línies 
de rodalies, com el soterrament de passos a nivell, com l’accessibilitat, entenent per 
«accessibilitat» una cadena tan senzilla com és «vinc del carrer, vaig a una estació, 
pujo al tren, arribo a una estació i torno al carrer». És tan senzill com..., seria aquesta 
seqüència d’accessibilitat, no? 

Com de veure les taules horàries; com a quan arriben a informar –comencen a in-
formar– sobre el tipus de trens que circulen per cada trajecte cada dia; com fer que les 
màquines automàtiques siguin plenament accessibles per a tothom, també per a la gent 
amb discapacitat visual; com què succeeix amb persones que pugen amb discapacitat a 
trens i que no han pogut accedir a aconseguir el seu bitllet; com la informació a l’entorn 
dels diversos drets que encadena, i de forma plural i heterogènia, estan en els usuaris, 
posant-les a les pàgines web, amb una clara fiabilitat sobre la seva puntualitat.

La vicepresidenta

Síndic, veig que fa els dos punts conjuntament.

El síndic de greuges

Sí; perdó, no...

La vicepresidenta

D’acord. És que no ho hem anunciat així. Ho dic de cara a que tots els portaveus... 
–ja se n’han adonat–, perquè valorin com...
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El síndic de greuges

Presidenta, li demano perdó...

La vicepresidenta

No, no passa res. Simplement era per aclarir que tots els portaveus també ho tin-
guessin clar, que tractarem els dos punts...

El síndic de greuges

Però, vaja, no tinc cap inconvenient a parar... 

La vicepresidenta

No, no, no. No, després podem fer també..., ampliar el torn d’intervencions, si els 
sembla, per tal de poder respondre. (Veus de fons.) Per tant, sí, ja que ell... (Algú diu: 
«Propostes conjuntes.») Exactament, eh?, ja que ell ho ha plantejat així. (Veus de fons.) 
D’acord. Vinga, doncs, ja està.

El síndic de greuges

Torno a demanar perdó pel...

La vicepresidenta

No, no, no. Fet, arreglat. Gràcies.

El síndic de greuges

Com són les inversions en el manteniment adequat d’estacions. Ja els hi vaig dir un 
dia: no hi han lavabos. Em sembla que no cal que ho repeteixi, ja ho he dit.

Major racionalitat, major seguretat d’aquestes estacions. Temes tan senzills. Escol-
ti’m, és que jo no m’ho volia creure quan m’ho han explicat i ho he constatat. Com és 
possible que quan hem aconseguit que l’Euromed pari a l’Aldea, que vol dir que arribi 
a tota la gent de les Terres de l’Ebre, no es pugui agafar el viatge cap al País Valencià? 
Vostès s’ho imaginen? Vostès son veïns de les Terres de l’Ebre i no poden anar a l’es-
tació de l’Aldea a pujar a un tren per continuar cap a Castelló. Hi ha un motiu? No hi 
hauria d’haver en setanta-dues hores o en quinze dies un acord de vostès i de l’adminis-
tració corresponent per resoldre això? És tan senzill... El 2017, eh?, no estem parlant del 
ferrocarril a vapor.

I com és possible que de vuit trens avall i vuit trens amunt només quatre parin a les 
Terres de l’Ebre? Que no hi ha prou volum de població? És que n’hi ha més a Castelló 
que a les Terres de l’Ebre? És que no hi han dos-cents quilòmetres entre Tarragona i 
Castelló i no és una parada molt racional la que s’ha arribat a establir a l’Aldea? 

Qüestions tan senzilles com aquestes. Ho torno a dir, l’horitzó pot ser la transferèn-
cia de la competència; ja ho discutiran. El síndic creu que seria positiu. Però, mentres-
tant, hi han coses molt concretes i precises que les podríem solucionar ja. Com la major 
atenció a les reclamacions i a les queixes que es presenten i a tots els fulls que permetin 
fer-ho, que això també és un defecte que existeix a Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya. Com és millorar tot el sistema de Devolució Xpress. 

Tot això sé que és possible que algú en la seva intervenció ens digui: «Síndic, no s’hi 
amoïni, se solucionarà amb la T-Mobilitat.» Com la vinguda del Messies, eh? Escolti, 
de la T-Mobilitat, jo en sento a parlar quasi des de que soc síndic, una mica més tard. 
Espero que estarà molt propera ja. I serà fabulosa, la T-Mobilitat. Però, clar, no podem... 
Ironies a banda, la T-Mobilitat en l’horitzó, però mentrestant, en què podem solucionar 
aquestes qüestions?

Com, per exemple, posar també el transport per ferrocarril adherit a l’arbitratge de 
consum, una cosa tan senzilla com aquesta. Per què no? I posar major atenció als preus 
i a les tarifes socials arreu.

Per què no hi ha una autoritat territorial de la mobilitat a les Terres de l’Ebre o a les 
comarques centrals? Està prevista des de l’any 2003, i som al 2017, i això depèn de 
les nostres autoritats. Per què no una autoritat territorial? I no em distreguin el personal 
dient-los que ja muntaran taules per parlar-ne. Una autoritat és una autoritat. És la gent 
que sobre el territori prendria decisions sobre aquests problemes. Les taules són una al-
tra qüestió. Són dues coses radicalment diferents. I els demano, com a síndic, que si us 
plau avancem cap a la constitució d’allò que està esperant-se des del 2003, com són les 
autoritats territorials de mobilitat en aquestes comarques que he citat.
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Si anem a l’altra qüestió, forma part del mateix enunciat. Algú es deu pensar que no. 
Per què el síndic entra en el tema de les autopistes quan hi han tantes autopistes a Ca-
talunya, i tantes autopistes de peatge? Nosaltres vam fer un informe a partir de queixes 
que rebíem en temes tan senzills com el desviament obligatori per l’autopista C-32 quan 
hi havien talls a les costes del Garraf, i no hi havia prou previsió al respecte. Desvia-
ment obligatori, eh? No estem parlant d’un caprici dels usuaris.

Quan vam veure que hi havien una sèrie de desigualtats en els descomptes dels peat-
ges en la gent amb discapacitat que ens plantejava queixes, que sempre són les que no 
tenien carnet de conduir, com s’ha concedit en algunes altres zones, poguessin tenir 
descompte en la persona que fa de xòfer a aquesta persona que està amb discapacitat, 
cosa elemental, amb totes les comprovacions que calguin al respecte, no?

Com poder disposar d’un Teletac i VIA-T per accedir als descomptes per a vehicles 
de baixes emissions a les autopistes de la Generalitat. Aquest requisit.

Vostès saben que avui, entre tot el tema d’autopistes i vies d’alta capacitat, parlem de 
vora 1.600, quasi 1.700 quilòmetres a Catalunya, un 14 per cent de tot el quilometratge 
que avui hi ha a Catalunya. És un servei públic, sigui qui sigui el concessionari. I és un 
servei públic que ha de ser de qualitat i respectant els drets a la mobilitat i a la sosteni-
bilitat. I amb algunes mesures com les que conté l’informe guanyaríem en sostenibilitat 
i guanyaríem en mobilitat.

I, en aquest sentit, nosaltres de nou assenyalem gestió per separat, perquè no es co-
ordina –hi ha una gestió per una banda i una gestió per una altra, perquè no es coordi-
na–, amb un instrument regulador que busqués la màxima mobilitat i el mínim impacte 
ambiental, amb una transparència més forta que la que avui tenim, per dir-ho britàni-
cament. Quan s’acaben les concessions? Que no es renovi cap d’aquestes concessions. 
Que es facin públics tots els quadres respecte del que han significat fins ara aquestes 
concessions, i que amb la màxima transparència es vegi quin tipus de despesa i sota 
quin règim caldria per al manteniment. Però una cosa és el manteniment, l’altra cosa és 
el que s’ha fet durant massa temps d’anar allargassant. Sabem que és un calendari molt 
diferent, però ho torno a dir: gestió coordinada, posant l’accent en el dret a la mobilitat i 
a la sostenibilitat i abordant un tema tan immediat com les concessions.

Vostès varen crear amb una resolució un grup de treball en aquest Parlament. Crec 
que valdria la pena que anéssim en profunditat a analitzar sobre aquestes dades, donant 
plena informació de totes les incidències que es produeixen. Per què ens hem d’assa-
bentar que hi ha un embotellament quan ja el cotxe l’hem de parar perquè el del da-
vant ha encès els senyals d’estop? No hi pot haver a l’entrada de l’autovia o molt abans 
d’entrar-hi un advertiment: «Atenció: hi ha embotellament a tal quilòmetre»? Perquè, 
una vegada dintre, som dins del tub d’aspirina: d’allà ja no surts. I t’has de quedar allà 
aguantant fins que acabi l’embotellament.

Ho torno a dir: 2017! És tan complicat un sistema d’atenció informativa real, a tots 
els usuaris, per evitar aquest tipus de disfuncions? Una informació acurada de totes les 
seves incidències i amb els corresponents fulls oficials de reclamació. Amb protocols 
per a cada cas d’incidència obligatòria, com la que he citat, com els desviaments de la 
C-32, actualitzant els reglaments de les autopistes. Saben de quan són, les lleis i les con-
cessions? Estem parlant d’ordres del 92, del 89 i del 91, i estem al 2017! Per què no ho 
actualitzem? Han passat, no ho sé, vora trenta anys; en alguns casos més de trenta anys. 
Evidentment, amb els corresponents descomptes clars modificant la regulació per a les 
persones amb discapacitat i amb el que abans he citat sobre el Teletac, i amb el foment 
de gratuïtat en temes i en raons ambientals.

Nosaltres tenim una actuació oberta d’ofici –oberta del 2017– sobre aquest tema i 
estem també fent un seguiment curós de les recomanacions d’aquest informe, i evident-
ment vostès seran els primers a ser informats sobre les conclusions d’aquesta.

Ara sí, moltes gràcies, presidenta. I torno a demanar excuses pel lapsus inicial.

La vicepresidenta

Moltes gràcies a vostè. Cap problema, ho resoldrem tot. Doncs, si els sembla, donem 
la paraula a la portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Marina Bravo.
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Marina Bravo Sobrino

Gràcies, presidenta. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por traer estos dos te-
mas aquí, a esta comisión. Tanto peajes como Rodalies son dos temas que a nosotros 
nos interesan y nos preocupan y nos ocupan, ocupan gran parte de nuestro tiempo. En-
tonces, agradecemos que los traiga aquí. Agradecemos también que dé voz a todos esos 
grupos, estas plataformas que hoy nos acompañan y que hacen a veces un trabajo muy 
importante de análisis de las posibilidades, de las soluciones sencillas que se pueden 
dar a algunos problemas, un trabajo que debería realizarse desde la Administración y 
que muchas veces se le dedican muchas horas de gente que sencillamente son afectados 
y son personas a las que deberíamos darles estos problemas resueltos. 

Como le decía, nos han gustado muchas de las recomendaciones que se hacen en 
este informe. Nos gusta mucho que ha iniciado su intervención con esto, cuando habla 
de las personas y de los derechos de las personas no como usuarios de transporte pú-
blico, sino del derecho a la movilidad que tienen estas personas. Así es como nosotros 
también creemos que deben enfocarse. También el tratamiento integral de metro, Ferro-
carrils, Rodalies y tranvía, porque muchos de los aspectos son comunes. La informa-
ción, la accesibilidad para las personas de movilidad reducida, las compensaciones a las 
que tienen que tener derecho cuando hay algún fallo, la prestación de servicios de trans-
porte alternativo, muchos de esos puntos son comunes.

Como le digo, a nuestro grupo le ocupa y le preocupa. Y de hecho muchos de los 
puntos a los que se hace referencia aquí ya los habíamos planteado nosotros no solo 
aquí –y he hecho un poco de repaso–, sino en el Congreso. Habíamos llevado temas 
como el de la accesibilidad para estaciones de Adif para toda España, habíamos llevado 
también temas como revertir los recortes en mantenimiento en una proposición no de 
ley en el Congreso; problemas no solo de inversión, sino recortes en mantenimiento en 
cuanto a personal, en cuanto a recursos materiales, que también se están produciendo, y 
que creemos que se están produciendo y que creemos que deben revertirse también esas 
inversiones como las duplicaciones a las que hacía referencia de las vías únicas, que 
desde luego permitirán una mayor frecuencia, o en cualquier caso lo que sí es seguro, 
una mayor fiabilidad, mejora de la información al viajero...

En fin, agradecemos, como decimos, muchos de esos puntos. Tendremos en cuenta 
también algunos que no habíamos trabajado en ellos, pero que nos parecen interesan-
tes, como la integración tarifaria con el servicio de bici pública. Los analizaremos y nos 
ayudan mucho en nuestros trabajos.

Yo tengo una observación que decir, que es una diferencia de criterio. Que me gus-
taría que nos aclarara algunas cuestiones para saber también por qué se llega a la con-
clusión. Usted decía que por qué una gestión separada de la infraestructura y del servi-
cio ferroviario. De todas las conclusiones, es verdad que únicamente dedica los puntos 
10, 11 y 12 a este tema. No quiero que esto se vea como una crítica al informe general. 
Pero sí veo que es una afirmación que se hace un poco a la ligera, porque mis preguntas 
son... En primer lugar, hablar de Renfe, de que Renfe depende del ministerio y no traba-
ja para la Generalitat. ¿Por qué cree usted que el que Renfe dependa del ministerio es un 
problema para que preste un servicio para la Generalitat, cuando, por ejemplo, existen 
empresas públicas de otros países –de Alemania, de Francia– que prestan servicio a las 
regiones y son empresas públicas que dependen del ministerio de esos países? Y no solo 
eso, incluso prestan servicio en regiones de otros países; DB, la Renfe alemana, presta 
servicio a regiones de Inglaterra, y esto no supone ningún problema. Entonces, le pre-
guntaba: ¿por qué cree que aquí sí que existe ese problema y por qué no se llega a unos 
acuerdos necesarios?

Decía que se generan evidentes problemas de coordinación. Mi pregunta es: ¿cuá-
les son esos problemas tan evidentes o cuáles son los más graves? Y para ver cómo se 
puede atacar sobre ellos y cómo se pueden resolver. Yo también creo que existen pro-
blemas de coordinación, desde luego. Pero quería saber cuáles son los que usted consi-
dera más graves.

Y el otro punto, el 12, es el que me genera más dudas, es el que sugiere que... Ahora 
no lo tengo delante, pero venía a hablar de..., el que sugiere que se debe actuar de forma 
que el administrador titular de la competencia sobre el servicio también asuma la plena 
responsabilidad en la gestión de todas las infraestructuras, ¿no? Yo le... Sobre esto que-
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ría preguntarle... Tenemos... ¿Usted considera que un servicio integral de infraestructu-
ras, o sea, de las vías y los trenes conjuntamente, ayudaría, sería más sencillo? Entiendo 
que esto desde luego sería más sencillo; lo es en FGC, lo es en metro, donde el operador 
es conjunto al gestor de la infraestructura y no hay problemas de descoordinación. Vale, 
pero nosotros estamos hablando de un servicio de Cercanías que no es una red cerrada, 
es una red grande, y, de hecho, el origen de este servicio de Cercanías era aprovechar 
unas vías que eran de interés general del Estado, aprovechar las vías que comunicaban 
Madrid con Barcelona, Barcelona con Valencia o Barcelona con Francia; aprovecha una 
infraestructura que ya teníamos para todas estas conexiones para poder prestar además 
sobre ellas un servicio de proximidad.

Si ahora traspasamos esta gestión únicamente al administrador regional, ¿qué ocu-
rre con todos esos trenes que vienen de fuera? ¿Deben atravesar, cuando pasen por allí, 
un gestor que no es el de interés general? Y no hablo solo de viajeros, que poco a poco 
irán transfiriéndose a las redes de alta velocidad; hablo también de mercancías. ¿Qué 
ocurre con la SEAT de Martorell, o que ocurre con los trenes que vienen de la Ford de 
Valencia cuando pasen por las vías, como pasan hoy en día, de Cercanías? 

Para mí esto son cuestiones que hacen que la afirmación de que es totalmente irra-
cional que hoy en día haya una gestión separada no sea tan evidente. De hecho, no 
ocurre en ningún otro país de Europa, que se haya transferido la gestión de la infraes-
tructura a las regiones, salvo en redes cerradas, como Ferrocarrils de la Generalitat, o 
pequeños ferrocarriles regionales cerrados. Nunca cuando estos, los trenes de Cerca-
nías, circulan por redes de interés general del Estado, como es aquí. Esas eran, funda-
mentalmente, mis cuestiones.

Sobre el tema de peajes, habla de tres cuestiones muy concretas. Ya no sé ni dónde 
tengo las notas. Habla de tres cuestiones concretas sobre las que estamos totalmente de 
acuerdo. Son tres problemáticas a las que también a nosotros nos parece sorprendente 
que no se haya dado solución. Y el informe nos ha gustado porque habla de las dos par-
tes: habla de la problemática y habla de las dificultades de esas problemáticas –por el 
Teletac, porque facilita la gestión. Pero aun así creemos que la Administración no puede 
no dar solución a ninguno de esos tres casos, igual que usted.

E, igual que hace mención en el informe, nosotros también estamos totalmente de 
acuerdo en que el sistema de peajes de pago hoy en día ha perdido todo el sentido, que 
genera un agravio comparativo entre unas regiones y otras y que no debe prorrogarse 
ninguno de los peajes. Tuvo sentido en algún momento en el que el pagar por un peaje 
significaba pasar por una vía de alta capacidad y no pagarlo significaba pasar por una 
carretera. Pero, en un momento en el que se han construido en nuestro país kilómetros 
y kilómetros de autovías gratuitas, no tiene sentido que se pague por el mantenimiento 
de unas mediante peaje y por el mantenimiento de otras mediante impuestos. Así que 
sobre ese informe estamos totalmente de acuerdo.

Gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Seguidament, passem la paraula a la portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Hola, bona tarda. Bona tarda al síndic, a tots els que l’acompanyen i a entitats que 
també avui estan aquí presents.

A mi especialment el tema m’interessa –m’interessa–, com suposo que a molts di-
putats i diputades d’aquesta cambra, no? Però, quan ets de la Catalunya interior, encara 
t’interessa més, perquè anar en tren és, bé, una epopeia. De fet, l’entitat «Perquè no ens 
fotin el tren» neix precisament a les comarques interiors, a Osona, a Torelló, i és una de 
les entitats que des del 2003 està fent més pressió precisament perquè s’arrangin mol-
tíssims aspectes que ens passen, no? També suposo que podríem comparar-ho com a 
les Terres de l’Ebre. Però a la comarca d’Osona, si algú s’hi para a pensar, és complicat 
anar a la capital –és complicat. Des de Ripoll t’has de llevar a les cinc del dematí per 
arribar a les vuit del dematí a Barcelona –a les cinc. Això cada dia. Per tant, estem par-
lant que aquesta gent ho tenen molt, molt fotut.
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I és evident que a l’àrea metropolitana i a Barcelona hi poden haver encara moltes 
deficiències, però és ben sabut que els trens passen cada mitja hora, els metros cada cinc 
minuts, cada tres, depèn. Allà no tenim ni metros ni trens, no tenim res.

Per tant, és evident que la manca d’infraestructures és un fet, però és un fet des de 
finals del 1800, o sigui, la línia de Centelles fins a la Tor de Querol no s’ha mogut. A mi 
que m’ho expliqui algú –des de finals del 1800. És la mateixa línia, la mateixa. I ja no 
parlem de les condicions en què està aquesta línia i els serveis que està donant, en molts 
casos. Bé, com saben, a la comarca d’Osona fa molt fred i hi ha molta boira, les mar-
quesines són inexistents, no hi ha llum a les andanes, no va la megafonia –ara fa poc 
han arreglat a alguns llocs la megafonia. Per tant, la situació és, bé, pitjor impossible. Jo 
crec que pitjor impossible. Per tant, agafar el tren jo crec que és gairebé impossible. Si, 
a més a més, marxes de Barcelona a una hora una mica tard perquè t’has quedat a sopar, 
posem un exemple, és evident que pots tornar a peu, perquè amb tren segur que no, eh?

Per tant, l’horari és nefast, les instal·lacions són nefastes. I també voldria introduir 
un tema que no he llegit en l’informe. Potser se m’ha passat, eh?, però també hauria es-
tat bé parlar un dia o fer en una temàtica un dia el tema de les mercaderies. Estaria molt 
bé que les connexions amb mercaderies arribessin fins a la Tor de Querol. Potser no tin-
dríem tanta contaminació a les carreteres, que és el que estem parlant en l’altre informe.

Per tant, estic plenament d’acord amb el que es diu, però de vegades potser ens mi-
rem molt el rovell de l’ou de Catalunya, que és Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
i ens descuidem molt de totes les comarques interiors que en pateixen, i molt, i jo diria 
molt més que la resta que viuen en el centre de Catalunya, no?, a les comarques on hi ha 
més gent i on més gent agafa el tren.

Evidentment, estic d’acord també amb tots els temes d’accessibilitat; manquen molts 
temes d’accessibilitat per pujar en els trens. Les persones grans tenen grans dificultats 
per pujar al tren en aquestes comarques de què estic parlant. Si no, es poden passejar 
des de Manlleu, Torelló, Ripoll –i anem pujant amunt–, i veuran quines dificultats hi 
han, les persones grans que agafen el tren, com els costa pujar, eh?, perquè no estan 
adaptats, no estan gens adaptats. Per tant, plenament d’acord amb tot el que es comen-
ta en l’informe. Podríem parlar molt, molta estona, del tema. Jo crec que ja s’han anat 
dient diverses coses, però...

La prioritat són les persones, però no tenim ni horaris compatibles ni vies prepara-
des ni serveis preparats. I per posar un últim exemple, per exemple, a Manlleu hi havia 
el bar, que dispensava bitllets. Es va tancar el bar i, per tant, s’ha acabat el tema. O si-
gui, tu vas a Manlleu, puges al tren i ja vindrà algun revisor a demanar-te el bitllet. Per 
tant, jo crec que estem realment molt, molt malament.

M’agradaria parlar del tema de mercaderies, si em poguessin dir alguna cosa.
Quant al tema dels peatges, estic plenament d’acord també amb el que comentava 

el síndic de la informació. La informació és cabdal bàsicament per a tota aquesta gent 
que hem d’agafar el cotxe per necessitat; per necessitat agafem el cotxe, no? Ens trobem 
sempre amb els embussos. Els embussos ens els trobem, ja hi som. Quan ens n’hem as-
sabentat, ja hi som. I, per tant, patim cada dia les cues que es comencen a fer a partir 
del Vallès, que allà hi han cues cada dia. I ens hi podem passar hores, a la carretera. Per 
tant, aquesta informació, malgrat que no podríem agafar altra carretera... Per tant, una 
de les coses que sí que s’hauria de fer és arreglar les carreteres que ja tenim, que estan 
molt malmeses, des de les comarques interiors, eh?

Sí que m’agradaria també posar en evidència el tema de..., els temes ambientals, la 
contaminació ambiental de tots els cotxes que accedeixen a l’àrea metropolitana. És 
veritat que tot el tema del Teletac i VIA-T és complicat per als usuaris, i de trobar-ho i 
de fer-ho..., de gestionar-ho –de gestionar-ho. No hi ha prou informació –no hi ha prou 
informació. Les webs, abans no arribes a la informació, són complicades. I a l’hora de 
gestionar, encara més, eh? Molta informació de paperassa i poca informació per als 
usuaris perquè sigui una cosa realment fàcil, eh?, que la gent pugui demanar-ho.

Sense anar més lluny... Fins i tot a la web et demanen que siguis un expert en el 
tema. Si tens un cotxe híbrid o un cotxe elèctric completament, et demanen quin és el con-
sum que té i els kilo..., no sé com en diuen, els kilowatts o kilo..., que té el teu cotxe. 
Vull dir, que has de ser un expert per tramitar tota aquesta documentació. Per tant, jo 
penso que tots aquests tràmits s’haurien de poder reduir i ser molt més fàcil per a l’usu-
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ari del carrer, que pot demanar precisament totes aquestes ajudes, i que els poden ajudar 
realment, bé, una part mediambiental, com estàvem parlant, i una part econòmica, eh?, 
és evident. 

I em sembla que ho deixaria aquí perquè hi han moltes coses que ja s’han comentat 
i, per tant, no cal tornar a posar la informació una altra vegada aquí a sobre.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Passem la paraula, doncs, al portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el senyor Albano Dante Fachin.

Albano Dante Fachin Pozzi

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic. Gràcies a l’equip i a la gent que ens acompanya 
avui.

En primer lloc, i com han fet abans els que m’han precedit, agrair o posar en valor 
l’enfocament, el focus que es fa a l’hora d’insistir que estem parlant d’un dret: el dret de 
la mobilitat. Que moltes vegades, constantment, se’ns parla d’usuaris, en el millor 
dels casos, quan no directament de clients purs i durs. Per tant, agrair-ho, perquè cal, 
cal fer-ho.

I arran d’aquesta concepció ve una reflexió, que s’aplica als trens, que s’aplica a les 
autopistes, però es podria aplicar a qualsevol àmbit on des del sector privat es dona un 
servei públic. I és, moltes vegades, la dificultat de mantenir l’equilibri entre l’accés a 
un dret per part dels ciutadans quan aquests drets depenen, en aquest cas, de prestadors 
privats. Aquest xoc el veiem sempre. El veiem en l’accés al dret a la salut o el veiem en 
l’accés al dret a la mobilitat. I, per tant, aquesta és una discussió de fons.

Per exemple, hi ha un moment en l’informe en què el síndic ens parla de que l’arti-
cle 78 de l’Estatut diu, bé: «Li correspon al síndic vetllar perquè s’estigui complint amb 
allò que hauria de ser aquest servei públic prestat per privats.» Però, clar, això és una 
mica com donar-li una feina al síndic que hauria de fer la mateixa Administració que 
ho dona en concessió. I en l’informe també diu: «Hi ha l’article 3 del règim jurídic de 
concessió que en teoria hauria de vetllar per això també.» O... Ho dic –ho dic– perquè 
aquest informe és necessari, estem contents de que el síndic el faci, però també demos-
tra que potser altres mecanismes haurien de funcionar. Perquè, si no, el síndic faria això 
i no trobaria cap problema, estaria tot... Des d’un punt de vista tècnic, eh? Després, òb-
viament, la reflexió que pugui fer sobre...

Però sí que és veritat que hi ha aquesta qüestió, que, hi insisteixo, el que hi ha per 
sota és que hem de vigilar aquells que ens presten uns serveis des d’allò privat amb in-
teressos que moltes vegades no són els mateixos que els de l’Estat que ha de proveir 
aquests serveis, que ha de proveir els serveis que garanteixin el dret. 

Pel que fa a la qüestió concreta dels quilòmetres de peatge, parla el síndic de la dis-
posició addicional tercera, que parla d’aquells diners que podrien servir per fer aquesta 
compensació, o inclús per al rescat de les autopistes. Bé, veiem que sí que es rescaten 
autopistes, però ja veiem de quina manera i quines autopistes. Al final, aquí el sín-
dic ens posa davant d’un problema profundament polític, de manera d’entendre, bé, els 
equilibris. Ho hem vist fa poc.

Justament avui estàvem mirant, el grup parlamentari..., hi ha una proposta de Ciuta-
dans sobre aquesta promesa que es va fer sobre els diners que arribarien del pressupost 
per a les infraestructures catalanes, ja..., o sigui, la promesa no ha durat ni el que triga 
en tramitar-se una proposta de resolució, no?, que... I això també és aplicable als trens. 
Vull dir, el que s’explica dels diners de cara a una xarxa de mobilitat, doncs, també és 
aplicable al tema dels trens.

El tema dels descomptes, per una banda, crida l’atenció, i el síndic ho diu; s’ha avi-
sat el Departament de Territori i Sostenibilitat, sense resposta. És un tema important. 
Es parla de que quan veiem la resposta dels operadors, que diuen: «És que, clar, és molt 
complicat de controlar»..., bé, és problema d’ells, si és complicat de controlar. Hi ha el 
dret, que està reconegut.

I ho enllaço amb allò del Teletac. El Teletac, primer, t’obliga a concertar amb un 
banc; l’última vegada que ho vaig veure era «la Caixa» –era «la Caixa». Jo conec gent 
que va intentar fer-ho a través de banca ètica i li van dir que a través de banca ètica no 
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es podia contractar aquest servei, independentment dels costos que tingui, que això ja... 
Però això també cal tenir-ho en compte. Després, hi ha gent que per motius ètics o ideo-
lògics no vol que sàpiguen quan passa o quan deixa de passar per una autopista. Això 
també...

Segurament és complicat de controlar. S’entén que el concessionari pugui posar so-
bre la taula aquesta dificultat. Però també hem de veure que han desaparegut, o gairebé 
han desaparegut, les «guixetes» on hi havia una persona. Això era un servei també. Se-
gurament, si hi haguessin persones en els peatges, es podria imaginar alguna altra ma-
nera. En tres anys han desaparegut brutalment. És molt difícil trobar una persona. I se-
gurament ara és encara més impossible que abans gestionar aquestes qüestions d’una 
manera diferent i solucionar els problemes que remarca l’informe. 

Pel que fa a la recepció, o sigui, hi ha tota una sèrie –i aquí ho explica l’informe– 
de trams d’autopista que estan molt, molt propers a retornar. I no són trams qualsevol. 
N’hi han uns quants, però, per exemple, Salou-Amposta, Barcelona-Montmeló o Mont-
gat-Blanes. Tot això, en els propers tres, quatre anys. En el cas de Blanes, per exemple, 
veiem com això està pendent del possible allargament de l’autopista fins a Lloret. I allà 
es dona sempre aquesta paradoxa de dir: s’allarga perquè es necessita o s’allarga per 
poder tenir una excusa per allargar la concessió? És totalment necessari que això quedi 
clar, perquè és un dret també.

Pel que fa a la informació, tant a les autopistes com als ferrocarrils, en el cas de..., i 
això hi ha personal d’aquest Parlament que ens ho ha dit moltes vegades, de la dificultat 
de saber si els trens, per exemple, són accessibles o no. La setmana passada mateix, me 
deien que s’havia posat en marxa un sistema, una aplicació que, com a mínim dintre del 
primer dia, tu podies saber quins eren els... Bé, això és un avenç. I sembla curiós que tri-
gui tant. Però, bé, sembla que aquest avenç hi és.

Per un altre costat, a vegades, l’accessibilitat a la web per conèixer els horaris dels 
trens..., no sé si us hi heu trobat, moltes vegades a la nit aquesta informació no està dis-
ponible. És molt normal. I és curiós perquè passa a la vegada a la web de la Generalitat i 
a la de Renfe. Per tant, no sé quina deu ser la qüestió que hi ha per darrere.

Pel que fa –i acabo– a les estacions tancades, en parlava abans la diputada del Par-
tit Socialista. Jo visc en un lloc on tenim una estació flamant, molt nova, que ha costat 
molts milions i està tancada, perquè suposo que el negoci era fer l’obra. Però està tanca-
da, amb la qual cosa, a banda de tots els problemes de què parla l’informe, no pots com-
prar el bitllet. Si tens la mala sort que aquell dia no portes efectiu... Ho he vist moltes 
vegades en aquella línia, com una persona que no té cap intenció de no pagar, però que 
no porta l’efectiu, doncs, rep una multa perquè l’estació està tancada i no es pot comprar 
el bitllet. I això és... Bé, m’alegro que l’informe reculli aquestes coses, que a vegades 
són molt de detall, però que tenen la seva importància.

I, òbviament, la mobilització ciutadana crec que sempre serà necessària, per més 
bé que facin la feina les institucions. I només vull recordar, a banda de les que ja s’han 
citat, la plataforma per al soterrament a Montcada, on veiem un degoteig de morts pels 
passos a nivell, i vull, volia, que consti també aquesta lluita pel transport.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Passem la paraula ara al portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, el senyor Sergio Santamaría. 

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Buenas tardes, síndic, y resto de miembros que le acompañan, 
así como personas que abanderan una lucha que, efectivamente, siempre es proceden-
te cuando las cosas no funcionan, y además cuando se hace desde el compromiso para 
mejorar la calidad del servicio que las administraciones públicas deben prestar a la ciu-
dadanía.

Yo, en primer lugar, quiero comenzar mi intervención –y creo que es una responsa-
bilidad de todos los cargos públicos, más allá, evidentemente, de la gradación de res-
ponsabilidades que cada uno tiene– pidiendo disculpas, como no puede ser de otra ma-
nera, para todos aquellos usuarios que realmente padecen, soportan disfunciones en 
el funcionamiento de los servicios públicos, en este caso vinculado al informe o a los 
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informes que nos ocupan, especialmente en lo que afecta al transporte ferroviario. Yo 
creo que es una obligación, insisto, de cualquier cargo público. Más allá, evidentemen-
te, de que hay unas personas más responsables que otras. Pero vaya por delante, como 
digo, esa petición clara y sin rodeos de disculpas.

Porque, en definitiva, estamos hablando del ejercicio de un derecho que se dice «de-
recho de movilidad». Yo incluso, para que a veces incluso se entienda mejor, diría que 
es un derecho a la libertad, derecho a la libertad deambulatoria, es decir, a la posibili-
dad de que todo ciudadano, en un país moderno que se precie, en pleno siglo xxi, debe 
poder ser capaz de prestar. Por tanto, también en ese sentido hago mía la grandilocuen-
cia que supone reconocer que estamos en presencia de un derecho muy, muy importan-
te, muy cualificado, y que cualquier estado, como digo, que quiera responder de forma 
modélica a esa demanda del ciudadano debe tener en el frontispicio también de su ac-
ción de gobierno.

Debo decir –y lo digo en tono cordial– que el síndic, en su línea habitual, nos ha 
echado un rapapolvo a todos los diputados. Yo lo encajo, ¿eh?, con deportividad. 

Y, por tanto, en fin, también evidentemente lo decía anteriormente, ¿no?: no somos 
gobierno. No somos gobierno los aquí presentes, pero sí evidentemente nos compro-
metemos, sobre todo, bueno, pues a actuar en la línea que conduzca a una mejora de 
la prestación de servicio público, que abunde y que ahonde en la mejora de la coordi-
nación entre las administraciones. Y, por tanto, nosotros tenemos también ese papel de 
ser palanca de cambio, de ser, en fin, motor de arranque de estas actuaciones que son 
necesarias por parte del legislativo y, como no puede ser de otra manera, por parte del 
ejecutivo. En ese sentido, el hecho de que el síndic ponga de manifiesto algo que a este 
diputado le consta, el hecho de que se reúnen periódicamente con Delegación del Go-
bierno, con Ministerio de Fomento, con el Departamento de Territori para promover, 
para incluso provocar una mejora en la coordinación entre las administraciones, me pa-
rece del todo punto procedente.

Hecha esta primera introducción, y por poner de manifiesto algunas cuestiones que 
me llaman la atención de las conclusiones del informe..., que también en buena medida 
yo algunas no comparto, que algunas han salido creo que en concreto con la interven-
ción de la diputada de Ciudadanos, pero que yo ya de alguna forma también destaqué 
en la presentación del informe que se hizo en el Pleno, aquella afirmación que está 
aquí, que se contenía en el informe que decía que la empresa operadora, refiriéndose 
a Renfe, no tiene la mentalidad de estar trabajando para la Generalitat de Cataluña y 
que mantiene esa inercia histórica. De alguna forma eso, eso que le ha llamado la aten-
ción a la diputada de Ciudadanos, a mí también me llamó la atención. Y recuerdo que 
el síndic dio respuesta; si no me equivoco fue en el segundo turno de su intervención 
cuando dijo, y puso como ejemplo, que las nóminas se pagan desde Madrid. Estoy con-
vencido de que el síndic lo recordará porque fueron no textuales, pero fueron, si no me 
equivoco, palabras suyas.

Bien, yo no lo comparto, y se lo digo evidentemente con absoluta franqueza. No 
comparto esa valoración. Yo no creo que el problema, señor síndic, resida en eso. El 
problema que usted defiende y que ahora también me extenderé y que el Departamento 
de Territori de la Generalitat defiende cuando reclama el traspaso íntegro de competen-
cias –y aquí se ha dicho, y lo ha dicho también, creo que con buen tino, la diputada de 
Ciudadanos– es que estamos hablando de redes que tienen una extensión que va más 
allá de los límites de la comunidad autónoma de Cataluña, que tienen una afectación 
al resto de España, que tienen incluso afectación lógicamente en Europa, sobre todo 
cuando miramos hacia el norte. En definitiva, líneas que el conseller Rull –y ahora haré 
referencia a ello– viene reclamando sistemáticamente, pero que no puede obtener esa 
competencia. 

Pero, insisto, no para vencer la inercia histórica de que Renfe no tiene una mentali-
dad que piense en los problemas de los ciudadanos de Cataluña porque paga las nómi-
nas, por ejemplo, desde Madrid. No. Porque se trata de redes que van más allá, como 
digo, del ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña. Y, por tanto, el interés na-
cional, el interés general de España hace que el Ministerio de Fomento no pueda plegar-
se a esa exigencia, pero no es –permítanme la expresión– por fastidiar a la Generalitat, 
es porque no puede hacerlo un gobierno responsable que piensa en todos los españoles.
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Yo creo que esa cuestión deberíamos dejarla meridianamente clara, porque efectiva-
mente aquí la información avala esa explicación que estoy dando. Me consta que el con-
seller Rull lo ha venido exigiendo pues en febrero de 2016 cuando decía que ha reclama-
do a Fomento el traspaso de toda la gestión de Rodalies para acabar con el caos; cuando 
el 8 de marzo de 2016 se recibió en el Ministerio de Fomento un escrito del conseller 
de Territorio, Josep Rull, en el que reclamaba a la ministra de Fomento la exclusión de 
unas líneas con servicios ferroviarios de competencia de la Generalitat. Es decir, sa-
biendo, porque además es así, que en 2010 ya la gestión en lo que afecta a servicios de 
Rodalies fue traspasada a la Generalitat... Por cierto, en lo que afecta a gestión de hora-
rios, tarifas e información al viajero, algunas carencias se ponen de manifiesto, y eso es 
competencia de la Generalitat. Pero, como digo, sabiendo que eso es así, evidentemen-
te lo que hay que dejar meridianamente establecido es que esa vindicación permanente 
pues choca con la cruda realidad.

Y lo digo porque además se reclama la gestión de unas competencias en ese terreno 
que cuando se tienen otras se ejercen de manera manifiestamente incompetente. Y tene-
mos un ejemplo. El señor Rull reclama las competencias que afectan, como digo, a las 
infraestructuras, ¿no?, de Adif. Bueno, ¿y el señor Rull cuándo nos va a explicar qué ha 
pasado con la línea 9 del metro? La línea 9 del metro, lo digo para los olvidadizos. Una 
línea que pasó de 2.800 millones de euros a 17.000 millones de euros, que no está aca-
bada y que no tiene plazo de finalización –línea 9 del metro. 

Por cierto, señor síndic, en el informe no sale nada. Y el informe creo que también 
afectaba, porque afecta, como no puede ser de otra manera, a todo lo que, si estamos 
hablando del derecho a la movilidad, incumbe, como digo, a la cuestión. No solo, como 
digo, de Rodalies y de Cercanías; también del metro. Y no sale nada en el informe. En 
fin, parece que alguna mención al respecto también la echamos en falta. 

Pero, como digo, más allá de esas cuestiones, insisto, no quieran ver..., y sobre todo 
pretendo dirigirme a los ciudadanos. No quieran ver que aquí es una confrontación en-
tre administraciones para ver quién le dobla o quién gana el pulso a la otra. Muchas ve-
ces es aplicación, como digo, del sentido común. Y ese sentido común es bueno –es bu-
eno– que todos intentemos en la medida de lo posible hacer más pedagogía del mismo.

Otra cuestión –y me parece importante–: el informe. El informe, como ha dicho el 
síndic, está datado en octubre de 2016. Bueno, estamos en abril de 2017. Es bueno que 
también, por tanto, conozcamos algunas actualizaciones de la situación que se han ido 
produciendo. Vaya por delante también otra cuestión que me parece importante. El in-
forme dice: «Falta inversión en Rodalies.» Bueno, podemos compartirlo, pero cuando 
los recursos son finitos, cuando no podemos, en fin, andar de..., recurrir, en definitiva, 
a presupuestos que han venido de alguna forma constreñidos por la situación de crisis 
económica que hemos atravesado, creo que otro dato a contrastar es que la inversión 
ejecutada entre 2012-2015 ha supuesto en Cataluña –en Cataluña– más del 40 por cien-
to de la inversión realizada en toda España. En todo lo que afecta a Cercanías. ¿Que 
hay que invertir más? Por supuesto. Estamos por la labor, pero, hombre, es interesante 
que también lo contextualicemos, lo que pasa en el resto de España, en el resto del Es-
tado. Y, por tanto, insisto, más allá de que hacen falta más recursos, el porcentaje es el 
que es. 

También hay otras cuestiones, cuando aquí se habla de los problemas de puntuali-
dad. Mire, en lo que afecta en este caso a la competencia que desarrolla el Ministerio 
de Fomento –y es una información actualizada–, la puntualidad de Renfe ha mejorado 
y de forma notable. Tengo datos, que se pueden contrastar, que entre el 12 y el 24 de 
noviembre de 2016 el núcleo de Barcelona arroja una puntualidad del 93,43 por ciento; 
en media distancia está en casi el 80 por ciento; la R15, por encima del 80; la R16, 77. 
(Rialles.) Puntualidad de media distancia arroja incluso datos superiores. Una puntuali-
dad que, si se compara, por ejemplo, a pesar de las risas, con Londres o París, la supera 
en 10 puntos. Pero, bueno, si no nos interesan los datos pues, evidentemente, quizá, a lo 
mejor, cometemos el error de que no analizamos convenientemente la cuestión de for-
ma más desapasionada.

Otra cuestión que me parece especialmente importante y en lo que afecta también a 
autopistas. Estoy de acuerdo con lo que se dice en el informe. Voy acabando, presidenta; 
no me extenderé más, ahora que ya me llama la atención. No estamos de acuerdo en que 
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sea preciso, que sea conveniente –y en eso coincidimos con el síndic– alargar el plazo de 
las concesiones. Hay que buscar, evidentemente, soluciones al problema, hay que procu-
rar una igualdad de trato entre todos los ciudadanos. Y, por tanto, eso es importante que, 
de alguna forma, más allá de las dificultades que puedan presentarse, se corrija.

Y sí que también –y en el informe se dice y, por tanto, agradecemos que así se haga 
constar– es relevante que se aporten soluciones imaginativas. Y en el informe se dice 
textualmente, lo cita como ejemplo, «la prohibición del tráfico de camiones por la carre-
tera nacional II en Girona» desviándolos a la AP-7 con un fin notable y loable, ¿no?, que 
es reducir la alta siniestralidad y accidentalidad de la vía. Por tanto, este tipo de solucio-
nes a veces son complejas y plantean dificultades operativas, pero nos parecen necesa-
rias. Y en ese sentido también, como digo, pues que el informe lo destaque nos parece 
bien y nos parece satisfactorio.

Por tanto, aquí lo dejo. Y, en cualquier caso, el síndic podrá hacer alguna aclaración 
en relación con mi intervención.

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Passem, doncs, la paraula al portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Síndic, moltes gràcies a vostè per la seva compareixença i a tot 
el seu equip. Felicitacions per l’informe, que com sempre, doncs, es pot qualificar d’ex-
cel·lent i amb un gran rigor, i gràcies també per la seva claredat a l’hora de presentar-lo.

El seu informe a nosaltres ens confirma el que és la nostra tesi sobre el sistema fer-
roviari espanyol a Catalunya. I és que és un desastre, absolutament un desastre, que pro-
voca vergonya. Per tant, li he de dir que, efectivament, el que vostè ens presenta en el 
seu informe ens confirma aquesta visió que per a nosaltres comporta i ha d’impugnar 
una estructura..., ha de comportar una impugnació, diguéssim, des del nostre punt de 
vista a la totalitat, no?, integral, a una estructura que en aquests moments és absoluta-
ment deplorable pel que fa a dèficits d’inversió, pel que fa a mala gestió i pel que fa al 
seu funcionament.

En aquest sentit, jo voldria destacar alguns despropòsits que ens semblen especial-
ment remarcables, que vostè hi ha fet d’alguna manera al·lusió, però nosaltres voldríem 
subratllar-los, no? Per una banda, la tendència a diferenciar dos sistemes ferroviaris: un 
per a les elits i els negocis, el sistema de l’alta velocitat, altament qualificat, altament 
dotat, amb unes inversions i uns manteniments elevadíssims, i després el sistema fer-
roviari per a les classes populars, perquè hi ha gent que l’utilitza no per al turisme, no 
per al lleure necessàriament, ni per fer negoci, sinó que l’utilitza per a la seva vida 
quotidiana, per al transport quotidià i per al seu treball, amb una clara mancança total 
d’inversió, de qualitat, de serveis, d’accessibilitat, de manteniment, és a dir, una vergo-
nya. Això expressa clarament una determinada política. És a dir, per a les elits hi ha una 
despesa pública elevadíssima en un sistema ferroviari d’alta velocitat, i per a les classes 
populars hi ha una inversió pública paupèrrima i absolutament deficitària. 

Un altre enfocament que ens sembla un gran despropòsit i que també volem destacar 
és que a la vista del que és la història del sistema ferroviari però també de com es dis-
tribueixen les actuals inversions..., volem destacar que el que es posa de manifest és que 
es perpetua, es consolida la idea de l’Espanya radial, no? Aquesta idea centralista, de 
l’Espanya radial, que també es manifesta en el disseny i el funcionament de la seva es-
tructura ferroviària en un capítol més recent d’aquest vodevil, diguéssim, ranci i caspós 
pel qual hem descobert que es veu que el Corredor Mediterrani resulta que passa per 
Madrid també, no?, en un nou episodi d’aquest despropòsit, suposo que amb la vocació 
que aquella dita que «tots els camins porten a Roma», doncs, resulta que sigui substituï-
da per allò de que «tots els camins han de portar a Madrid sigui com sigui», no?

Per tant, aquests despropòsits el que fan és generar uns dèficits importantíssims d’in-
versió, d’estructura, de disseny, de plantejament, de funcionament, de qualitat en els nos-
tres sistemes ferroviaris. I sobretot pel que fa al seu impacte sobre les classes populars 
d’aquest país, que dia a dia, cada dia, cada dematí i cada vespre han de patir l’ofensa, la 
falta de respecte d’unes infraestructures que no estan a l’altura de les seves necessitats. 
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D’altra banda, també ens trobem amb que aquestes infraestructures dificulten el que 
és la lògica i raonable articulació del conjunt del nostre territori, dels Països Catalans, 
i que, d’altra banda, també són un territori o un àmbit d’especial importància estratègi-
ca al que és l’oest mediterrani. Per tant, per nosaltres és un doble despropòsit. És a dir, 
no ens ajuda a articular el país, a articular el territori. I, d’altra banda, també genera un 
despropòsit des d’un punt de vista de planejament general de les infraestructures pel fet 
de deixar en condicions, doncs, deficitàries un territori geopolíticament tan important 
com aquest a la Mediterrània, no?

D’altra banda, també hem de tenir en compte que les infraestructures ferroviàries 
i el seu funcionament són un indicador de referència, des del punt de vista del que és 
el desenvolupament humà, o del desenvolupament social, o de la qualitat de l’estat del 
benestar en un territori. Doncs, només cal veure la qualitat i el funcionament de les in-
fraestructures ferroviàries a Catalunya per veure com les gasta l’Estat des del punt de 
vista del que és la seva cura sobre aquests indicadors bàsics de desenvolupament humà 
i social.

Des del nostre punt de vista, això només té una solució, que és nacionalitzar aquesta 
infraestructura, convertir-la en una estructura, en una infraestructura nacional, catala-
na, pública, de titularitat i de gestió pública, que és l’única manera de garantir una in-
versió racional, planificada i organitzada que garanteixi realment que sigui una infraes-
tructura al servei de la majoria i amb un bon funcionament.

I no es preocupin pel tema de l’interès general –no es preocupin pel tema de l’interès 
general. Una infraestructura gestionada pel nostre país és sens dubte una oportunitat, 
una finestra d’oportunitat, una porta que s’obre a modificar de dalt a baix el sistema de 
gestió, modernitzar-lo, actualitzar-lo i intentar garantir una gestió millor. Per contrast 
amb el suposat interès general de l’Estat a l’hora de gestionar aquesta infraestructura, 
que més que interès general a nosaltres ens sembla que és interès del Generalísimo, di-
guéssim, no?, o dels seus successors al Govern de l’Estat i a les elits de les instàncies de 
l’Estat espanyol.

Bé, pel que fa al tema de les autopistes, i per no allargar-me més en la meva inter-
venció, em focalitzaré només en un tema, del que ja s’ha parlat, però que nosaltres tam-
bé volem subratllar: el tema de les renovacions o allargaments de determinades con-
cessions. Miri, nosaltres tenim la impressió que sobre aquest tema..., vostè ha parlat de 
dèficit de transparència. Nosaltres pensem que hi ha una manifesta opacitat, diguéssim, 
no? I la nostra pregunta és si vostè creu que realment això és així, és a dir, que hi ha una 
opacitat, un dèficit molt important de transparència en aquestes renovacions o allarga-
ments de les concessions. O si vol li faré la pregunta més políticament correcta: si vostè 
creu que s’estan acomplint o no el que serien indicadors de bones pràctiques d’excel·lèn-
cia en aquest tipus de concessions.

Nosaltres fins i tot tenim la impressió de que aquí s’allarguen concessions o es re-
noven concessions per tal de compensar dèficits d’altres infraestructures, doncs, d’altres 
llocs de l’Estat, amb la qual nosaltres hem de ser allò, cornuts i pagar el beure, a sobre, 
no? I m’agradaria saber si vostè considera que hi han instruments de gestió pública, des 
del nostre país, des de les nostres institucions, per tal d’evitar i revertir aquesta situació.

Nosaltres no els sorprendrà que acabem amb la mateixa conclusió: la manera de ra-
cionalitzar l’eficiència i l’eficàcia d’aquests recursos des d’un punt de vista d’interès pú-
blic també és que esdevinguin un recurs nacional, que siguin nacionalitzats i siguin de 
titularitat i de gestió pública. Però, tanmateix, en la transició, la meva pregunta va en 
aquest sentit: vostè creu que hi ha opacitat, que hi ha interessos poc transparents en la 
renovació d’aquestes concessions?

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Passem, doncs, la paraula al portaveu del Grup de Junts pel Sí, el 
senyor Toni Balasch.

Antoni Balasch i Parisi

Sí; moltes gràcies, presidenta. Síndic, gràcies per l’informe, i a tot l’equip també, per 
la feina feta.
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I partirem del primer principi, que és dir que compartim que són dos dels grans te-
mes de la democràcia. Entenem que avui parlar de mobilitat, sigui en Rodalies, en tren 
o en autopistes, ja no és parlar d’un divertiment, sinó que estem parlant d’una necessitat, 
necessitat laboral, necessitat, per tant, de vida, no? I en tant que..., des d’aquest concepte 
de necessitat hem de parlar d’un dret a la mobilitat i a la sostenibilitat pública d’aquesta 
mobilitat. I, per tant, en tant que és un dret i és una necessitat, ha de ser un servei públic.

I, per tant, compartim –compartim– que ha d’estar sempre emparada des de totes les 
vessants, i així ja em refereixo als diferents apartats que hi ha que fan referència al tema 
de la informació, que hi ha de ser, que ha de ser neta, que ha de ser clara, que ha de ser 
fàcil, perquè també és un dret, a més a més, de cara a l’ús, i, per tant, davant de l’usu-
ari, que ha d’estar defensat de la manera que toca i d’acord amb els criteris que toquen, 
per tant, amb una informació pública enormement accessible davant de totes aquestes 
circumstàncies.

I, òbviament, si parlem en el cas anterior del tema de peatges, doncs, hi ha d’haver 
les informacions corresponents abans d’entrar a les autopistes, si s’han de donar les tar-
getes amb els descomptes corresponents. Ha de ser una informació accessible, no ha 
d’estar amagada, no cal anar-la a buscar, ha de ser pràctica. Per tant, compartim perfec-
tament tots aquests criteris.

I també voldria dir un altre principi, perquè ha sortit molt la paraula «coordinació». 
I diré: dos no es poden entendre si un no vol. I que cadascú entengui de la manera que 
cregui oportuna aquest concepte de que dos no es poden entendre si un no vol.

Em referiré, primer..., m’agradaria llegir, dels seus diferents punts que ha marcat de 
Rodalies, els textos específics que consten a l’informe, i els aniré dient un per un per-
què..., que no es vegi que és el Grup Parlamentari de Junts pel Sí qui diu el que és, 
sinó que consta directament en un informe que té tota la voluntat de ser neutre, escèptic 
i de posar en evidència el que hi ha.

Per tant, diu: «Les greus deficiències que des de fa temps pateix el servei de Roda-
lies i regionals de Catalunya són causades fonamentalment per la manca d’inversions 
en la xarxa de Rodalies i regionals de Catalunya.» Manca d’inversions. Un altre: «És 
rellevant la responsabilitat del Ministeri de Foment envers el servei de Rodalies i regio-
nals.» Rellevant, la responsabilitat. Un altre: «El traspàs de les competències de gestió 
del servei a la Generalitat queda fortament condicionat per unes infraestructures que no 
són titularitat seva i una empresa operadora del servei que no té la mentalitat d’estar tre-
ballant per la Generalitat de Catalunya.» Diu també: «El Ministeri de Foment no dona 
prioritat a les necessitats econòmiques de la població de Catalunya.» Diu també en un 
altre punt: «L’actual gestió, separada de la infraestructura» –que vol dir vies, catenà-
ries, estacions– «i del servei per part de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya genera evidents problemes de coordinació.» Ho he dit abans: dos no es poden 
entendre si un no vol.

I, pel que fa a infraestructures, també és una evidència que el traçat de la xarxa fer-
roviària de Rodalies i regionals es manté pràcticament intacte des de fa gairebé quaran-
ta anys. S’hi referia la senyora Moreta, ho diem ara: la inversió més gran que s’ha fet 
data de l’any 75. Per tant, hem de parlar..., no voldria allargar-me, hi ha molts més temes 
d’aquests, però hem de parlar d’una voluntat. S’ha dit aquí que és possible que no es faci 
això perquè hi ha uns recursos finitos –s’ha dit exactament. Si això no s’ha fet des de 
l’any 75, hi ha hagut crides des de l’any 75, o bé ho hem d’atribuir a algunes altres vo-
luntats que algú les ha volgut exercir?

Per tant, nosaltres entenem que hi ha una manca d’aportació, no a unes ganes de..., 
sinó a una necessitat d’un servei públic al qual no respon, en aquest cas, el responsable, 
que és l’Estat espanyol.

També s’ha dit aquí, com una de les excuses, que «las redes van más allá de Cata-
luña», i que, per tant, com que van més enllà de Catalunya, no es poden traspassar. Per 
tant, segons aquest argument, jo hauria de pensar que cap tren de l’Estat espanyol no 
podria anar ni a França, ni a Portugal, ni sortir més enllà, perquè òbviament s’han de 
coordinar. I, per tant, si aquesta coordinació no és possible, hauria de quedar tancat. 
Com que surten, vol dir que la coordinació és factible; demostrat i demostrable, és facti-
ble. Per tant, no es fa per manca de voluntat. I, per tant, si Fomento pot fer aquesta coor-



DSPC C 393
24 d’abril de 2017

Sessió 13 de la CSG 17 

dinació amb França, amb Portugal, amb la resta d’Europa, també la pot fer amb Catalu-
nya. Òbviament, si es vol fer i es vol fer amb voluntat.

S’ha parlat també de que s’ha agafat algun percentatge amb un interval de dotze 
dies. L’any té 365 dies. Hi pot haver un fruit d’atzar que en dotze dies no hi hagi cap 
problema, però òbviament, estadísticament..., i la gent que hem estudiat estadística sa-
bem que això no és que no sigui significatiu, és que és irrisori. Per tant, aquest és el pro-
blema real que hi ha.

Pel que fa a Rodalies, que és un dels grans blocs, també dir que hi ha molts incom-
pliments –molts incompliments. Des de l’addicional tercera de l’Estatut, amb tot el que 
comportava d’aportacions econòmiques; els accessos al port de Barcelona; els accessos 
a la Sagrera, que estan paralitzats; la llançadora entre el Prat i Sants; el Corredor Medi-
terrani; la catenària ens cau cada dia, etcètera.

Bé, nosaltres agraïm el posicionament net i clar que s’ha fet en aquells punts que he 
llegit abans. També s’ha parlat bastant de la millora de l’accessibilitat dels serveis. És 
un criteri que compartim: la gent que més necessitat té ha d’estar atesa pels que més fà-
cil ho tenim, i, per tant, li hem de donar un caràcter prioritari. S’ha fet molt esforç, les 
actuacions de la Generalitat han comportat la pràctica accessibilitat. Encara falta, però 
tant la pràctica a nivell de Ferrocarrils de la Generalitat com el servei de metro de Bar-
celona, com la xarxa de busos metropolitans i gairebé del 85 per cent de la xarxa de 
busos interurbans. Per tant, no hem de parar, s’ha d’arribar al 100 per cent. Però en uns 
temps en què no ha acompanyat –que abans s’ha dit, és veritat, el tema de la crisi– s’ha 
avançat bastant en aquest sentit, tot i que hem de reconèixer que encara falta una mica 
per arribar més endavant en aquests serveis.

I, en compliment de la Llei de l’accessibilitat mitjançant l’ATM de Barcelona, s’han 
iniciat també els treballs per una auditoria sobre l’accessibilitat en el conjunt del siste-
ma del transport públic, que ha de servir per a l’elaboració del dret a l’accessibilitat i al 
transport previst en la llei.

Jo no sé si allargar-me més. En tot cas, crec que els grans eixos fonamentals ja els 
he dit, en aquest sentit. Potser sí, pel que fa referència a autopistes, per entrar en algun 
tema una miqueta més detallat, parlar, per exemple, de que amb la xarxa única i la co-
operació entre administracions hi estem plenament d’acord. Dos no es poden entendre 
si un no vol. Hi estem d’acord, tot servei públic ha de tenir eficàcia i ha de tenir raciona-
lització. Estem d’acord que totes les administracions han de treballar i cooperar perquè 
l’interès públic del dret del ciutadà ha d’estar per sobre de l’interès polític i de l’Admi-
nistració. Per tant, ho compartim. I el Govern de la Generalitat ha insistit molt a l’Ad-
ministració general de l’Estat i a Fomento perquè així es pugui considerar. I ara no em 
tornaré a referir als dèficits que tenim.

Parlar també... S’ha fet referència al grup de treball. Parlar de que avui la Generali-
tat està definint ja el nou model de gestió de les vies d’alta capacitat conjuntament amb 
tot aquest grup de treball que s’ha dit, al qual ha fet referència el síndic abans, fa una 
estona. I això ha de permetre impulsar també posteriorment un nou grup de treball so-
bre la gestió de les autopistes, on han d’estar representats tota la gent implicada, des del 
món..., els grups parlamentaris, les societats concessionàries, els sindicats, les cambres 
de comerç, les associacions de municipis, la plataforma del transport públic..., hi ha 
d’estar tothom representat per tal d’arribar a buscar acords corresponents i que siguin 
vàlids per a tothom.

I per acabar, pel tema d’autopistes simplement també fer referència a un únic punt, 
que és pel que fa referència a la informació sobre l’obligació de disposar de Teletac i 
de VIA-T i dels descomptes. Plenament d’acord. Cal informar dels descomptes que es 
poden tenir i a què és obligat qui tingui Teletac. I s’ha fet..., des del Departament de 
Territori s’ha aportat al seu portal per a la disposició d’estar a l’abast i molt fàcil en el 
moment en què l’usuari vol fer o necessita fer la gestió. Per tant, no n’hi ha prou amb 
això, que tu pots posar-ho com a element corrector, però hi ha de ser als punts corres-
ponents.

I, per tant, les empreses han d’informar dels descomptes en els peatges. Hi estem 
plenament d’acord. I, per tant, entenem que és una línia important a seguir i a vetllar i, 
per tant, a aconseguir.

Gràcies, presidenta.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Doncs, donem la paraula al síndic, que pugui respondre totes les 
qüestions que s’han plantejat.

El síndic de greuges

Sí. Al començament he anunciat que ensenyaríem els temes que hi han en els dos 
informes. I ho dic, a més, coneixedor del treball que agraeixo que hagin fet els grups 
parlamentaris sobre aquests informes i, a més, amb la capacitat tècnica de diputades i 
diputats, reconeixent, fins i tot, l’expertise d’alguna de les persones que han intervingut 
sobre aquesta temàtica.

Nosaltres hem volgut deixar molt clar que, per exemple, no entraríem en inversions. 
Era un debat que han de fer vostès i no li toca al síndic, perquè, quan demanem infor-
mació a una banda o a una altra o més enllà, ens sortiran xifres molt dispars. I sí que és 
qüestió d’anar ajustant tant com sigui possible per part de tots, no? No hem entrat per res 
en el tema de l’alta velocitat, malgrat que compartim amb qui vulgui compartir-ho una 
gran pregunta: és racional? Aquesta pregunta no la fa el síndic, l’està fent la Comissió 
Europea i l’estan fent les autoritats d’arreu del món que entenen d’aquestes qüestions. És 
racional l’esforç que el contribuent de tot l’Estat espanyol està fent sobre l’alta velocitat? 
Per parlar del que estem parlant: de mobilitat com a dret i de sostenibilitat, no? 

No hem entrat en mercaderies, que seria molt important per entrar-hi respecte a la 
sostenibilitat. Sàpiguen que, per exemple, hi ha un autèntic tap per passar mercaderies 
cap a França. Hi havia un monopoli en el túnel del Pertús, de què gaudia una societat 
mixta de la qual saben vostès que una part pertanyia a un capital d’una empresa de què 
també vam estar discutint sobre determinades matèries en aquesta casa. I després, s’es-
tava impedint fins ara que per Portbou hi hagi el tercer carril internacional. Que consti 
que no està en els nostres informes, però, com que s’han citat aquí coses que van molt 
més enllà, les volia citar. 

Aquí hi han quantitat de coses molt importants a debatre sobre aquesta mobilitat i 
que afecten la sostenibilitat. Les connexions amb els ports; les connexions per ferro-
carril amb els ports: està pendent. I són vostès que han de decidir en els seus debats de 
qui està pendent i des de quan està pendent, no? El tram d’una sola via; d’un sol..., dues 
vies, però sols una direcció que continua ad kalendas graecas, no gaire lluny d’on som 
ara. I no ve de l’època de la crisi i de la baixada d’inversions, eh? Ve, ho torno a dir, de 
fa moltíssims anys. És d’aquelles coses que jo els deia que quasi fa pujar els colors de la 
cara, que arribis allà i vegis que allà només pot passar un tren, el que va amunt, i des-
prés ja passarà el que va avall, no? Ja no parlo del Corredor Mediterrani ni de la línia 
d’alta velocitat ni del tercer carril. No, avui hi ha una sola direcció, o amunt o avall, 
amb un tram neuràlgic important.

Permeti’m una petita anècdota, com l’abuelo Cebolleta, per l’edat que tinc, de quan 
jo vaig començar la meva vida parlamentària. Viatge de parlamentaris a Estrasburg, i 
parlant amb la Comissió Europea ens van dir: «L’aposta clau que podeu fer és Ham-
burg-Almeria» –1982. L’aposta clau, Hamburg-Almeria. Continuem amb una sola di-
recció de tren en un tram.

L’Ordal. Saben què és l’Ordal? És la carretera real, era el camí real per anar a la ca-
pital d’Espanya. Sap què passa a l’Ordal? Trobarà un rètol que diu: «Atención, obras 
del Estado.» Saben quants anys fa que està aquest rètol allà? Trenta i escaig, i no hi ha 
ni una sola persona treballant-hi. I sap quina IMD té aquella carretera? Demanin quina 
IMD té aquella carretera, i la importància vital per a la mobilitat i per a la sostenibilitat 
d’aquella carretera i, que empalma amb una altra vergonya que es diu «nacional 340», i 
podria continuar: l’estació de la Sagrera a Barcelona ciutat, que ens plouen demandes al 
respecte, però ja fins i tot d’inseguretat immediata pel que és la inoperativitat.

Sobre això no hi hem volgut entrar, com no hem volgut entrar en algun aspecte... 
Al metro..., hi han dues pàgines de l’informe dedicades al metro i als drets que es deri-
ven del metro, i evidentment no hem volgut entrar en coses molt noves, com que la Sin-
dicatura de Comptes, per exemple, està analitzant la línia 9 del metro, que no ens per-
toca a nosaltres, i que esperem que hi hagi la màxima transparència, no? Vostès tenen 
dret a saber amb tota transparència totes les inversions i les concessions, clar que sí, 
és un dret d’accés a la informació. Ara el té qualsevol persona del carrer, però vostès 
no han de passar ni per la GAIP, poden anar directament a demanar-ho, i els animo a 
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demanar-ho. És que..., perdonin que els hi digui, és que estan obligats a demanar-ho, 
que els donin transparència com un vas d’aigua sobre aquestes concessions i aquesta 
situació, no?

Però són temes que el síndic..., vull dir, home, avui ha demanat poder parlar de dos 
informes concrets, en els quals no entren..., com, per exemple, en el mateix informe 
d’autopistes no entra que ara veiem que el governant està dient: «Potser seria bo anar a 
la solució tipus Confederació Helvètica, de la vinyeta a cada cotxe.» Potser sí, però són 
vostès qui ho debatran, si de cas, si hi ha aquesta resolució o no.

I jo voldria entrar en els temes concrets. Primer, la disparitat de no coordinació. 
No és un tema de la línia del territori. Jo els convido a fer –i em podran dir, evident-
ment, que és un viatge relativament luxós– Gare de Lyon - Estació de Sants, eh? Sis 
hores i una mica més. Per mi és fantàstic, i no perquè em faci por l’avió, eh? Tant de 
bo els francesos s’animessin a acabar el tram Nimes-Perpinyà i en comptes d’estar-hi 
sis hores hi estaríem a l’entorn de quatre hores, que és imbatible. I pots anar treballant, 
pots anar escrivint, pots anar passejant-te, etcètera. Són diversos operadors, o no?, i 
de diversos estats. I s’entenen? I estan coordinats? O és que són més intel·ligents que 
nosaltres?

En aquest sentit jo els vull recordar que el decret..., quan es va fer la transferència es 
diu clarament que la Generalitat de Catalunya assumeix les funcions de l’Administració 
de l’Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre 
la xarxa d’ample ibèric de la xarxa viària d’interès general; ho diu el decret. I la reali-
tat no és aquesta. Això és el que els he volgut assenyalar avui. Això ho diu el decret de 
2010, i no és la realitat. Ara tenim un senyor Renfe –i ho dic amb tot el «carinyo» del 
món, que ho vaig dir també en el plenari i ho he dit en comissió– molt, molt cooperador 
amb el síndic, com ho era el seu predecessor, i un senyor Generalitat; aquest és l’absurd 
que tenim en aquests moments. I ho torno a dir: posin a l’horitzó que vulguin la transfe-
rència de la competència, però posin una major coordinació entre les dues..., en aquests 
dos nivells, no?

És que els avorriria amb exemples que han tret vostès i molts més que no han volgut 
treure expressament. Agafin un tren a l’hivern per anar, com demanava la senyora Mo-
reta, de Ripoll a Barcelona, un tren que té moltes portes, i a cada estació notaran que a 
fora estem a tres sota zero. I quan tanquin les portes notaran que la calefacció funciona 
a balquena. Agafin-lo a l’estiu i notaran que a fora podem estar a trenta o a trenta-dos 
graus i a dintre anem... És absurd. No es pot posar un vagó que tingui dos accessos que 
siguin estancs sobre on van els passatgers? Això no ha passat avui, eh?, no és d’avui 
això, això fa la tira d’anys que succeeix. I podria donar molts exemples de la quotidiani-
tat en què es veuen immersos centenars de milers de persones.

Saben què són les limitacions temporals de velocitat? És facilíssim, eh? Com que 
no complim amb la puntualitat, saben què fem? Allarguem deu minuts més el trajecte, 
perquè hi ha una limitació temporal de velocitat. Així podríem complir amb la puntu-
alitat..., com més allarguem l’horari més complirem la puntualitat, però estem patint 
una multiplicitat de limitacions temporals de velocitat, que a nosaltres ens pot servir per 
debatre, però a l’usuari de cada dia li serveix per perdre més mobilitat i, per a tots, per 
perdre més sostenibilitat, no?

És que no són ciutadans espanyols la gent de les Terres de l’Ebre quan volen agafar 
l’Euromed de l’Aldea cap al sud? És que no poden anar cap a Castelló o cap a València? 
Jo els hi torno a preguntar, és que jo no m’ho volia ni creure fins que ho he pogut con-
trastar. Què ens impedeix això? «No, és que és una provisionalitat...» Escolti’m, totes 
la provisionalitats que vulguin; eh que el tren ja para?, per què no es pot continuar el 
trajecte? Amb els preus que corresponguin al trajecte, evidentment; no estan demanant 
cap mena de prebenda ni cap mena de tracte important.

Veig que sobre les autopistes tenim bastant acord entre tots els presents en com 
s’hauria d’enfocar la qüestió; la qüestió és que jo me n’alegro. Nosaltres sobre molts 
d’aquests serveis continuem rebent queixes, com l’última: que no es poden pagar amb 
targeta de crèdit els descomptes per a famílies nombroses. El 2017! Això són coses que 
jo els demano que arreglem. Això és la quotidianitat, no és res més que la quotidiani-
tat, no?
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Tenen en l’informe –i amb això acabaria– una llista bastant important d’apartats. Els 
he dit que al setembre espero que el síndic institució pugui tenir aquesta trobada amb 
les tres administracions convocades per avançar, però vostès mentrestant podrien pren-
dre molts acords via mocions i proposicions no de llei que permetessin evidenciar que 
el Parlament..., i ara em dirà el senyor Santamaría que torno a renyar els diputats. Per-
doni el meu to, no en tinc un altre. Però podríem avançar moltíssim en allò tan precís 
però que afecta cada dia centenars de milers de persones, no? I és aquesta la voluntat 
d’aquests dos informes.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, síndic.
En principi, doncs, li agraïm la seva intervenció, l’explicació dels seus informes, i si 

no hi ha cap diputat que tingui res a dir, doncs, aixecaríem la sessió. Gràcies per la seva 
assistència.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i tretze minuts.
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