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Sessió 18 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i deu minuts. Presideix 
Meritxell Roigé i Pedrola, acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral i Fuster, 
i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Violant Cervera i Gòdia, Ferran 
Civit i Martí, Lluís Guinó i Subirós, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Mari-
na Bravo Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano, Sergio Sanz Jiménez i Elisabeth 
Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Eva Martínez Morales i Raúl Moreno Montaña, 
pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya 
Sí que es Pot; Esperanza García González, Juan Millán Querol i Alberto Villagrasa Gil, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incor-

poració de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs (tram. 250-00792/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 11; esmenes: BOPC 351, 8).

2. Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró (tram. 250-00797/11). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 
312, 20).

3. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de viabilitat de l’aero-
port de Lleida-Alguaire (tram. 250-00798/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 312, 21; esmenes: BOPC 351, 13).

4. Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 250-00804/11). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 319, 26).

5. Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17 (tram. 250-00806/11). 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació (text presentat: BOPC 327, 11).

6. Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 de rodalia 
(tram. 250-00808/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 13).

7. Proposta de resolució sobre les millores en la informació i l’accessibilitat de les esta-
cions de la xarxa ferroviària de Catalunya (tram. 250-00811/11). Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 327, 16).

8. Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns immobles a les socie-
tats concessionàries de les autopistes de peatge (tram. 250-00827/11). Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 327, 36).

La presidenta

Bé, bon dia. Si els sembla, començarem l’ordre del dia.
Hi ha una proposta de canvi dels punts, d’una proposta del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, que ha sol·licitat que es debati primer el punt setè de l’ordre del dia.
Si no hi ha cap inconvenient per part de la resta dels grups, començaríem pel punt 7. 

Tots d’acord? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre les millores en la informació i l’accessibilitat 
de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya

250-00811/11

Per tant, comencem amb la proposta de resolució sobre les millores en la informa-
ció i accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva presentació, la diputada 
Elisabeth Valencia.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Presentamos esta iniciativa en el Parlament con el objetivo de 
mejorar la vida de las personas que tienen discapacidad. La movilidad, de acuerdo con 
un informe de l’Idescat, es el principal problema de las personas que tienen discapaci-
dad, garantizar su igualdad de derechos debe ser una prioridad de los poderes públicos. 

El 45 por ciento de los trenes de cercanías son accesibles, propusimos esta iniciativa 
de que se informara del paso de los trenes accesibles por las estaciones y de los horarios 
fijos de estos trenes, de tal manera que las personas con discapacidad, o incluso perso-
nas que acceden a la red ferroviaria con carritos de bebé, pudieran planificar su vida. 
Buscábamos una medida que no supusiera casi presupuesto.

Pues bien, hace cuatro semanas, las personas que utilizamos tren para venir a traba-
jar comprobamos que esta medida ya se ha puesto en marcha. Celebramos que las me-
didas que son buenas, las buenas iniciativas, se lleven a cabo. Ahora pasaré a centrar-
me en los puntos de la iniciativa. Quiero dejar claro que la hemos realizado de manera 
constructiva, para utilizar las competencias que tenemos, tanto en materia ferroviaria 
como de accesibilidad y coordinarnos con el Gobierno de España, en las competencias 
que no tenemos desde Cataluña, para dar un mejor servicio y tener una mejor accesibi-
lidad de la red ferroviaria.

Centrándonos en los puntos de la iniciativa, proponemos que se establezca por re-
glamento la forma de atender las necesidades de las personas que requieren atención 
especial. Esto lo hacemos para no quedarnos en meras declaraciones de intenciones y 
garantizar sus derechos. Proponemos, por otro lado, la instalación de máquinas accesi-
bles para personas con discapacidad visual, especialmente en zonas que tienen estacio-
nes con dimensión más reducida a las que las medidas de accesibilidad les cuesta llegar.

Queremos que se cumplan las mociones que hemos presentado en el Parlament para 
garantizar que el material móvil sea accesible, para pedir el despliegue de la Ley de 
accesibilidad y la moción en la que pedimos un calendario de actuaciones de la Ge-
neralitat para hacer accesible la red ferroviaria de Cataluña, como las estaciones de 
Urquinao na y la de plaza de Sants. También queremos que se pida, al Ministerio de Fo-
mento, a Adif y Renfe, la calendarización para la accesibilidad de las estaciones de la 
red ferroviaria.

En relación con las enmiendas, queremos comentar que no aceptamos la enmienda 
número 1 de Junts pel Sí, porque lo que queremos es que se garanticen los derechos de 
esos usuarios y creemos que la manera de garantizar estos derechos es a través de esta-
blecer un reglamento, porque para eso está la red ferroviaria. Y, por otro lado, no acep-
taremos la enmienda número 2, de Junts pel Sí; y a la número 3, proponemos un texto 
transaccional, porque sí que aceptaremos, pero queremos añadir que nos referimos a las 
estaciones que son de la Generalitat de Cataluña, que son competencia de la Generalitat. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Hi ha una..., com s’ha dit, hi ha esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat senyor 
Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Bon dia, gràcies presidenta. Bé, com deia la senyora Valencia, nosaltres hem pre-
sentat unes esmenes que, malgrat..., al nostre pesar, no han sigut acceptades. Explicaré, 
doncs, quin era el sentit inicial, doncs, d’aquestes esmenes. En el primer punt, nosaltres 
compartim, òbviament, l’objectiu, no?, de que justament tota la xarxa ferroviària estigui 
adaptada. És veritat, doncs, que es fan referències a una llei, diguéssim, d’àmbit estatal, 
tot i que aquí, a Catalunya, també s’està desplegant a partir de la Llei de 2014, que de 
fet, més endavant també es cita, no?, aquí estava una mica la nostra..., la nostra esme-
na. En qualsevol cas, nosaltres òbviament, compartim absolutament, no?, la necessitat 
d’adaptar la xarxa ferroviària a les persones, doncs, que tenen mobilitat reduïda i, entre 
altres coses, perquè ja ho fem, no?

El cent per cent de la xarxa de ferrocarrils està adaptada, més del 90 per cent de la 
xarxa de metro està adaptada; el cent per cent de la xarxa de Tram està adaptada. El que 
no està adaptat és el que no depèn de la Generalitat, i això és el que ens trobem a dia 
d’avui, diguéssim. O sigui, les estacions que no estan adaptades són les que són d’Adif, 
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no? El material mòbil que no està adaptat... El cent per cent de metros, trens, Tram, és 
adaptat; els únics materials mòbils que no estan adaptat són els que depenen de Renfe 
operadora. Per tant, de fet, les esmenes, en global, diguéssim, anaven en aquest sentit, 
no? Perquè el compromís, òbviament, hi és total.

Dit això, la segona esmena, efectivament, parlava del material mòbil de Renfe, en 
el qual compartim, òbviament, la mateixa demanda. Però, efectivament, tothom sap de 
qui és titularitat Renfe, no?, no és de la Generalitat de Catalunya. Per tant, senzillament, 
la nostra esmena era exigir a l’Estat que Renfe posés els trens adaptats, també, a Cata-
lunya. No s’accepta..., en qualsevol cas, hi votarem a favor, no hi ha problema, perquè 
la Generalitat intentarà garantir-ho, com ho ha fet, com per exemple ho ha fet en el punt 
que vostè citava més a sota, no?, que demanava que justament s’expliqués quins trens 
eren adaptats, en quines hores, que nosaltres ho compartim...

Insisteixo en el mateix, a la xarxa que depèn de la Generalitat, el cent per cent dels 
trens són adaptats; a la xarxa de Renfe, justament a instàncies de la Generalitat i de les 
reiterades demandes, això s’està intentant resoldre en l’àmbit de Rodalies de Barcelona, 
mitjançant una aplicació mòbil, no?, i per tant, també s’ha començat a poder avançar en 
aquest sentit, no? I, per últim, efectivament –i ja ho ha explicat la diputada–, l’esmena 
que anava a concretar, també, l’àmbit de la Generalitat, perquè òbviament, i insistint en 
els arguments que he donat abans, la Generalitat es pot comprometre a adaptar les esta-
cions de la seva xarxa, però no pot calendaritzar les que no són de la seva competència, 
no? I, per tant, l’esmena anava en aquest sentit.

En qualsevol cas, estem substancialment a favor de tot el que es demana i de tot el que 
es pretén, no?, en aquesta proposta de resolució. I, sí que demanaríem a la presidenta, la 
votació separada del punt número 5. Entre altres coses, un, perquè s’està treballant, no?, en 
el desplegament del Reglament, de fet és una cosa que s’està fent, però en aquesta moció..., 
de fet es diu que es faci abans del 31 de gener de l’any en curs. És a dir, una data que està 
ja sobrepassada, gairebé dos mesos, per tant, no tindria sentit tampoc aprovar vint i escaig 
de març..., no sé quin dia som, però que el Parlament de Catalunya aprovés que, abans del 
trenta-u de gener del 2017 ha de fer un reglament que, òbviament, no té gaire sentit plan-
tejar-ho així.

Per tant, demanem la votació separada d’aquest punt. En qualsevol cas, sí que insis-
tir i recordar que això s’està fent. Això s’està fent, s’hi està treballant..., és veritat que es 
demorarà uns mesos més, atès que afecta molts departaments, perquè té una visió molt 
transversal i que és com fer una normativa de set o vuit decrets, no? I per tant, és com-
plex, però, en qualsevol cas, malgrat demanar la votació separada, insistir que això s’es-
tà portant a terme. 

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. És ara el torn dels Grups Parlamentaris. Té, en primer lloc, 
la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i totes. Aquesta proposta de resolució que ens pro-
posa el Grup Parlamentari de Ciutadans és molt semblant a la que vam aprovar, aproxi-
madament, fa dos sessions, en aquesta mateixa comissió, que feia referència a la neces-
sitat de fer accessible la nostra xarxa ferroviària a Catalunya. I a més a més, va ser una 
proposta de resolució arran de la queixa d’un ciutadà, de manera individual, que ens va 
fer arribar als grups parlamentaris els seus problemes, que tenia cada dia, per venir de 
Sabadell a Barcelona, per desplaçar-se, perquè ja no només que alguns dels vagons dels 
trens venien sense adaptar, sinó que, per a persones que, en aquests moments, pateixen 
problemes o tenen discapacitat, els és molt difícil saber quin serà el proper tren que vin-
drà a l’estació que estarà adaptat.

I, per tant, aquí, diguem-ne, que la responsabilitat és general i compartida, entre les 
diferents administracions; lògicament, la Renfe, pel que fa a l’adaptació dels trens que, 
en aquests moments, doncs, ens queda molt per recórrer per fer que Catalunya tingui un 
transport públic totalment adaptat, però pel que fa a la informació a l’usuari sobre els 
horaris dels trens, aquesta és una competència que té la Generalitat de Catalunya i que 
nosaltres considerem que, en aquest tema, encara s’ha de poder fer molt més.
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Existeix, en aquests moments, un pla d’accessibilitat, pel que té a veure amb els 
transports públics de Catalunya, un pla que es va posar en marxa l’any passat i que, de 
manera progressiva, hauria d’anar adaptant a la xarxa ferroviària els elements d’acces-
sibilitat. Però, des del punt de vista de la informació, nosaltres considerem que es pot 
donar un pas endavant molt més important del que es fa, no?, no només amb una apli-
cació mòbil, que és un bon element, diguem-ne, d’informació, sinó que nosaltres creiem  
que, en pro de la inclusió plena de les persones amb discapacitat al nostre entorn, aques-
tes persones haurien de poder tenir aquesta informació de la mateixa manera que la 
tenen els diferents usuaris i haurien de poder tenir, en el cartell, diguem-ne, d’hora-
ris dels trens, aquells que són adaptats, quins tenen vagons adaptats, que hi hagi...,  
a través de l’àudio, anuncis en totes les estacions, insisteixo, en totes..., que el proper 
tren vindrà adaptat, i que per tant, puguin fer, puguin programar la seva vida amb abso-
luta naturalitat sabent que el tren que vindrà després podran pujar-hi, justament, perquè 
està adaptat.

En algunes..., nosaltres aprovarem, com a grup parlamentari, aquesta proposta de 
resolució, insisteixo, perquè s’assembla molt a la que ja vam aprovar i per seguir una 
línia de coherència, però m’agradaria destacar-ne dos aspectes. El primer, el que té a 
veure amb la Llei d’accessibilitat. És una llei que es va fer l’any 2014, és una llei que, 
efectivament, és transversal a molts departaments, però considerem que en tres anys 
s’hauria pogut avançar molt més en el reglament. Sabem que, en aquests moments, s’es-
tà treballant en el reglament, hi insisteixo, tres anys després, però cal recordar que és 
una llei que no porta associada, implícitament, un pressupost que faci i que desplegui el 
seu contingut. I, per tant, lleis sense pressupost associat, a nosaltres ens sembla que és 
més un brindis al sol que no una política decidida per incorporar les persones amb dis-
capacitat al nostre entorn.

I, finalment, fer-nos ressò, també, que la Moció 67/XI, del Parlament de Catalunya, 
que parlava d’infraestructures ferroviàries, cal dir que hi ha un incompliment. És a dir, que 
dins del control de compliment ens queden pendents, encara, la planificació de les in-
versions. I que, per tant, aquí caldria també, ara que sembla que tenim algunes notícies 
per part del Govern de l’Estat, que ja veurem com es tradueixen, que d’una vegada per 
totes es faci una planificació per fer que els transports públics de Catalunya siguin veri-
tablement per a tots. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, ara, la portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Com deia el company, el Raúl, justament fa dues setmanes el 
nostre grup vam presentar una proposta de resolució, arran de la queixa d’un ciutadà, 
a què van donar suport tots els grups per anar avançant en l’adaptació i la millora dels 
trens a les persones amb mobilitat..., amb discapacitat, amb mobilitat funcional reduïda. 
Perquè pensem que, si avancem en això, també avancem en millores per a tota la ciuta-
dania: per a infants, per a mares que porten carrets i perquè pensem que, a més, són uns 
drets que estan garantits per llei.

Per llei, per diferents llei: la Llei general de persones amb discapacitat, la Llei d’ac-
cessibilitat, no només la llei específica ferroviària, sinó per lleis marc, inclús per l’Esta-
tut, que reconeix els drets d’aquestes persones a tenir accés en igualtat de condicions als 
serveis i a la mobilitat, que la mobilitat la considerem com un dret. 

Per tant, nosaltres hi donarem suport i només dir que, nosaltres també demanaríem 
votació separada del punt 1, perquè creiem que..., més que..., ja s’està, mitjançant el 
marc legislatiu i el corpus legal que hi ha ja s’està desenvolupant per llei i..., un mo-
ment... (Pausa.) Exacte, ja està, el punt 1. 

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popu-
lar, el senyor Alberto Villagrasa.
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Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Nosotros votamos a favor. Sabemos que el tema de Rodalies y 
Cercanías hay que trabajar para intentar adaptar al máximo las estaciones y los trenes, 
pero sí que es verdad que se está trabajando en esa línea. No hay que dejar de tener en 
cuenta que, al final, estamos hablando de una infraestructura que está muy consolidada 
desde hace muchos años y, por tanto, venimos de una infraestructura que actualmente 
estaría desfasada.

Sí que es verdad que Renfe está adaptando los convoyes, está adaptando las estacio-
nes, y el plan que hay es que, prácticamente el 98 por ciento de las estaciones, en pocos 
años, en poco tiempo, estarán prácticamente adaptadas para las personas con discapa-
cidad. Y, por tanto, como es un tema que se está trabajando desde Renfe y desde el Go-
bierno del Estado, votaremos a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé, gràcies presidenta. Com ja han esmentat d’altres grups, és una proposta rei-
terativa, que ja s’ha votat en d’altres sessions, potser no amb tots los matisos que conté 
aquesta proposta de resolució, però bé, tot i això nosaltres votarem a favor de quasi tots 
los punts de la mateixa, com sempre hem fet i no pot ser d’altra manera, amb tot lo que 
fa referència a la millora de la xarxa del transport públic, especialment amb lo transport 
ferroviari.

I això sí, mos abstindrem als punts 4 i 7, i demanarem votació separada d’aquests 
dos punts. Com sempre fem quan se tracta de demanar coses al Govern espanyol, nos-
altres entenem –i com sempre vaig repetint, no?, i repetim la nostra organització políti-
ca– que estem en un escenari de ruptura, lo que no hem d’anar a fer ara és anar a pido-
lar les molles a Madrid, sinó anar a negociar de tu a tu el debe i el haber, que en aquest 
cas hi ha molt debe, perquè a tots los dèficits d’inversió, malgrat les falses promeses que 
aquests dies, doncs, mos volen persuadir, doncs, són una actitud, diguéssim..., o mos ha 
de portar a una actitud de negociació de tu a tu, de més força amb l’Estat i nosaltres, tot 
i estar d’acord amb lo fondo, que s’han de millorar aquestes infraestructures, en aquest 
cas la millora de l’accessibilitat, en aquests dos punts farem una abstenció. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Entenc que ja s’ha posicionat respecte a les esmenes presentades. 
Voldria la paraula?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, solo quería comentarle al diputado de Junts pel Sí que..., él que dice que todas las 
estaciones de metro están plenamente adaptadas, comentarle que la estación de plaza 
de Sants y Urquinaona, no están adaptadas y dependen de la Generalitat de Catalunya. 
Solo quería aclarar este punto. 

Gracias.

La presidenta

Digui, senyor Gerard Gómez del Moral. 

Gerard Gómez del Moral

No..., per aclarir, ara que se’n va la llum...

La presidenta

Ja torna...

Gerard Gómez del Moral

Sí, si no ens quedem a les fosques... (L’orador riu.) No, per aclarir, perquè crec que 
la diputada no m’ha escoltat bé. He dit que el cent per cent de la xarxa de ferrocarrils 
i el Tram i més del 90 per cent de la xarxa de metro. I, sortosament, hi ha un pla que, 
en cinc anys, el cent per cent de la xarxa de metro ha d’estar adaptada. He dit el 90 per 
cent, eh? Per tant, per aclarir, eh?, perquè crec que no m’ha entès bé. 

Gràcies.
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La presidenta

D’acord, queda aclarit, podem procedir a la votació?
S’ha demanat votació separada dels punts 1, el 4, el 5 i el 7. És correcte? (Veus de 

fons.)
El 4 i el 7 poden anar junts, senyor Saladié? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Perfecte.
Comencem, votem el punt número 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova per unanimitat de tots els grups, excepte 1 vot del Grup Parlamentari de 

Catalunya Sí que es Pot, en contra... (Veus de fons.) Perdó, abstenció. Divuit a favor i  
1 abstenció.

Votem ara els punts 4 i 7.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova per 17 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció. El vot en contra, de Catalunya 

Sí que es Pot, i l’abstenció...? (Veus de fons.) Has aguantat la mà aixecada, no? (Veus de 
fons.) D’acord, rectifiquem: 18 vots a favor, i 1 abstenció, del Grup Parlamentari de la 
CUP - Crida Constituent.

I ara, passem a votar el número 5.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 9 vots a favor, i 10 abstencions, del Grup Parlamentari de Junts 

pel Sí.
Passem a votar la resta de la moció.
Vots a favor de la resta de la moció?
S’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del 
Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural de 
Gallecs

250-00792/11

Perfecte, passem al primer punt de l’ordre del dia, recuperem l’ordre normal: Pro-
posta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incorpora-
ció de diversos sectors a l’espai d’interès natural de Gallecs. 

Abans de començar aquesta proposta, saludar els membres de la plataforma que 
avui ens acompanyen, benvinguts al Parlament.

Procedim ara a la presentació de la proposta, per a la seua presentació, té la paraula 
la portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. En primer lloc, saludar els membres de la plataforma, i veïns i 
veïnes dels diferents pobles del Vallès que ens acompanyen. També agrair..., bé, primer 
disculpar-me amb tots els portaveus, perquè sé que us vaig enviar ahir a la nit l’última 
versió i, donat que és una proposta tan llarga i amb tants punts, ens hauria agradat po-
der-la enviar abans, però bé..., no ha estat possible. Així que..., bé, això, us demano dis-
culpes perquè sé que el text no és fàcil, és complex.

I el tex és complex perquè la realitat és, també, complexa, sovint. I, per tant, ha estat 
un treball difícil, d’anar..., un treball que no comença ara, que va començar fa temps i 
que, de fet, bé..., si ens remuntem als orígens de Gallecs, tot això ve d’un pla d’industria-
lització d’Actur, del franquisme, després un PEIN, que es va fer, després els PDU, i la 
qüestió és que sempre la..., des de sempre, al Vallès..., i la plataforma, però també dife-
rents ajuntaments han tingut la voluntat d’anar ampliant aquest espai. Per què? Perquè 
és l’únic espai protegit de la plana vallesana, un espai on viu molta gent i que, a més, es 
pretenia desfer algunes de les herències que va deixar aquest Actur.
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L’any 2005 ja es va aprovar el PDU de Gallecs, després també d’un intens procés de 
negociació, s’hi van incorporar una sèrie de terrenys, no? I després, l’any 2009, quatre 
anys després, es va aprovar la incorporació al PEIN de l’àmbit delimitat com el parc de 
PDU de Gallecs. Després, també hi ha hagut..., en fer els anuncis de possibles movi-
ments de vendes de terrenys, també es va tornar a moure aquest tema... Jo no us expli-
caré tot l’historial, perquè penso que el teniu escrit a l’exposició de motius i m’interessa 
més passar als punts ja en concret de la moció i també a dir que, a veure, aquesta moció 
és..., a partir d’un treball que havia començat en la passada legislatura, Salvador Milà, i 
que va decaure, perquè es va acabar la legislatura, amb la intenció de donar resposta a 
tot una sèrie de demandes que hi ha de diferents ajuntaments on Iniciativa, o en aquest 
cas, la confluència, tenim..., estem governant o estem al Govern o tenim l’alcaldia i, per 
tant, és un intent d’encaixar totes les sensibilitats i totes les legitimitats.

Les dels regidors i les de la gent que està al Govern, les dels grups ecologistes, les de 
la plataforma... I, en aquesta clau, jo vull entendre aquesta moció que, evidentment, no 
és la moció, completament, ni que demanava la plataforma, perquè nosaltres –en aquest 
cas jo, no soc membre de la plataforma–, tot i defensar molts dels punts i estar d’acord en 
molts dels punts. I bé, penso que aquest és el joc democràtic, o almenys, jo l’entenc així. 
Amb aquesta intenció hem intentat arribar als màxims acords, tant amb els grups que 
han presentat esmenes, amb el Grup de Junts pel Sí que, a més, també, els dos grups 
polítics que formen Junts pel Sí, tant Convergència com Esquerra Republicana, també te-
nen en el territori..., també estan presents en els ajuntaments, i per tant, també hi ha..., bé, 
hi ha molts interessos en joc.

Vull dir, interessos legítims, eh?, polítics, que ningú em malentengui, i també amb la 
CUP, que també ha presentat esmenes i també hem intentat, al màxim, arribar a acords. 
Entenem que, a veure, tot el que sigui..., almenys jo ho he fet amb aquesta voluntat..., 
d’intentar negociar molt amb el Govern, perquè és un tema molt complicat, que porta 
molts anys i que, tot el que ens permeti avançar en la millora, en la conservació, serà 
positiu. I que això, segurament no s’acaba aquí. Hi ha punts que no hi són, doncs, tots 
els grups teniu la possibilitat de presentar noves mocions o de presentar noves PR, però, 
almenys, la voluntat del nostre grup ha estat aquesta, poder avançar.

En aquest sentit, jo crec que és important que tots reconeguem això, que la incorpo-
ració..., els aspectes de Santa Perpètua, que s’han de millorar, que ha de millorar tot el 
tema dels polígons, i això s’ha de fer amb l’Administració local. També es recullen aquí 
alguns dels aspectes que s’han votat en els diferents plens dels ajuntaments, que cal mi-
llorar tots els aspectes de mobilitat, garantir la biodiversitat i els connectors biològics, 
que cal fer..., o sigui, cal acabar el que és el pla del PEIN, que quan..., s’ha de finalitzar 
l’activitat de tir al plat, bé..., hi ha molts punts.

També molt important, el tema del centre emissor, de les antenes, la voluntat del 
Govern d’asseure’s amb el titular i poder treure aquestes antenes de la carena. La incor-
poració de terrenys que estan situats..., en el cas de..., la incorporació al cens de Gallecs 
dels terrenys situats a la banda est de la Riera Seca. També, estudiar la finalització dels 
processos urbanitzadors en curs en tot el tema de la urbanització de l’Estany. Recordeu 
que era una urbanització que era il·legal i es va fer tot el procediment.

I tot el que fa referència a la mobilitat i a l’aigua. I a l’aigua, vull posar, també, es-
pecial..., vull també posar-ho perquè, justament fa..., me penso que fa dues sessions, el 
Grup del Partit Popular també presentava una proposta de resolució en aquest sentit, de 
resoldre els problemes d’aigua potable. Jo crec que aquí, els ajuntaments, l’ACA, l’In-
casòl, que és el propietari, tenen la voluntat de resoldre aquest tema i resoldre’l en una 
doble vessant, no només de l’abastament de l’aigua, que és un dret, també, sinó de tot 
el tema de l’assecament dels aqüífers i del mal estat dels aqüífers. Per tant, aquí posem 
deures a l’ACA perquè treballi en aquest sentit.

Així que, sense més, per no allargar-ho, vostès tots tenen la guia de votació, amb 
tots els punts que hem incorporat i, en tot cas, després de les diferents intervencions..., 
també vull agrair, tant al Marc Sanglas, la Meritxell Roigé, com al Sergi Saladié, la vo-
luntat d’haver negociat i haver facilitat poder arribar a aquests acords. 

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada Grau. Hi ha esmenes presentades per dos grups parlamen-
taris, pel Grup Parlamentari de la CUP i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té en 
primer lloc, la paraula, el portaveu del Grup Parlamentari de la CUP, el senyor Sergi 
Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. Donar la benvinguda a tot lo col·lectiu de la plataforma. 
Gallecs, diguéssim, és un d’aquests exemples que tenim al país del que és la defensa 
del territori i de tota aquesta constància i aquesta tenacitat que s’ha de tindre. Les co-
ses no són gratis i són fruit, sovint..., i quan parlem de qüestions de defensa del terri-
tori, d’aquestes lluites, d’aquestes mobilitzacions populars, d’aquestes desobediències 
i d’aquestes, fins i tot, ocupacions d’espai, com se va fer als anys setanta per defensar 
aquest projecte, aquest espai davant del projecte de construir una ciutat de més de cent 
mil habitants.

I que, amb la recuperació de la democràtica, es va perdre una oportunitat, molt im-
portant, per manca de valentia política, per manca de coratge de les administracions 
públiques, perquè, un cop tingudes les competències en matèria d’ordenació del territori 
i urbanisme, no es va fer tot lo que calia fer al seu moment per blindar lo conjunt dels 
espais rurals del país, deixant-los, la majoria d’ells, a la intempèrie.

La Llei de política territorial de l’any 83 ja mos dia que havíem de fer un pla d’espais 
d’interès agrari per al conjunt del país. Un pla d’espai d’interès agrari que ni està ni se 
l’espera, com dia aquell, un pla d’espais d’interès agrari que no es va fer ni es va con-
templar tampoc, al Pla territorial general de Catalunya, de l’any 95, que no s’ha fet mai 
i que, amb l’actual legislatura, des del grup parlamentari nostre, ja l’hem demanat dues 
vegades, i el Govern, les dues vegades, mos ha donat llargues dient que l’està fent, que 
l’està revisant..., un primer esborrany que hi havia, de la passada legislatura, però bé..., 
és un dèficit que tenim, estructural, al país, lo que és la preservació dels espais d’interès 
agrari, que ha portat Gallecs, concretament, com tants d’altres espais rurals, a una si-
tuació en precari, podríem dir.

I que s’ha hagut de recórrer a d’altres instruments de protecció, en aquest cas, dels 
espais naturals, com és lo PEIN, per protegir un espai que, tot i contindre los seus pro-
pis valors naturals, sobretot lo que és i el que compte és un valor agrari i un valor com 
a espai rural. Per això és tan important, amb aquests dèficits que tenim, de planificació 
dels espais agraris del país, la feina que fan diferents col·lectius, en aquest cas concret, 
la lluita que fa la Plataforma per a la defensa de Gallecs, que, pas a pas i lluita a lluita, 
ha anat salvaguardant aquest espai.

Aquesta PR, doncs, és fruit d’un treball que es porta fent des del territori des de fa 
més de dos anys, que és un pas que no és definitiu, almenys des del nostre punt de vis-
ta. Entre moltes altres qüestions perquè, lo que s’aprove aquí al Parlament no sempre 
després s’acabe aplicant, i això crec que és una cosa que tots en som prou conscients i 
que segurament caldrà anar «peleant» tots i cada un dels punts que es puguin aprovar 
hui i anant-los consolidant. Lo que s’aprova hui no vol dir que automàticament se porti 
a terme.

I, a més a més, perquè aquesta moció, des del nostre punt de vista, conté encara, 
com ha estat acabada de redactar, doncs, algunes carències importants, que nosaltres 
hem intentat millorar vehiculant esmenes a través de la..., que mos han fet arribar a tra-
vés de la plataforma, que és una llàstima que al final, doncs, una feina de més de dos 
anys, doncs, s’hagi de tramitar a última hora, les últimes setmanes, fins i tot les últimes 
hores, són qüestions que requeririen, des del nostre punt de vista, un major assentament 
i una major cohesió entre tots los agents implicats.

Valorem l’esforç, si més no, també, del Grup de Catalunya Sí que es Pot, per incor-
porar bastants punts, diguéssim, però també deixar de manifest aquestes carències, es-
pecialment, doncs, la no acceptació d’algunes esmenes referents als municipis de Lli-
çà de Munt o Lliçà de Vall per incorporar nous espais, no per determinar que s’hagin 
d’incorporar, sinó per obrir uns processos participatius i de diàleg entre tots los agents 
implicats, o ser més contundents amb algunes precisions d’alguns punts d’aquesta pro-
posta de resolució que lo que demanen és estudiar. Estudiar ja hem estudiat molt, fa 
molts anys que estudiem. I el que potser cal és ser més contundents amb algunes de les 
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demandes instant que aquestes accions se tirin endavant i no tenir-les d’estudiar perquè 
algunes ja han estat estudiades.

O també, diguéssim, doncs que no queda prou garantit, en algun dels punts de la 
moció, que aquest espai no podrà ser trinxat pel pas d’algunes infraestructures, encara 
que siguin ferroviàries.

Malgrat tot, nosaltres votarem a favor de tots los punts d’aquesta moció, excepte el 
punt número 3, que en demanem votació separada. Farem un vot negatiu bàsicament 
perquè lo punt 21 el recull, diguéssim, i l’amplia i el millora. No perquè tampoc esti-
guem en contra d’aquest punt, sinó perquè n’hi ha un altre que queda més ben recollit.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Té ara la paraula, per exposar les esmenes, el portaveu del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas donar, primer de tot, la benvinguda als membres de la 
plataforma i també a alguns càrrecs electes de municipis dels voltants de Gallecs, de 
Mollet, concretament, i de Santa Perpètua.

Abans que res voldríem agrair i posar en valor la predisposició de la senyora Hor-
tènsia Grau a la negociació i a l’acceptació de les esmenes. A la transacció hi ha un tre-
ball ingent que hem estat fent en les últimes setmanes, i que segurament hauria faltat 
temps, però que, en tot cas, ens sembla que ens ha permès arribar a un bon text. Un bon 
text que, segurament, no serà suficient per donar satisfacció a totes les parts implicades 
i a tota la gent que estem i defensem al voltant de Gallecs, però que ens sembla que és 
un full de ruta, marca algunes directrius i estableix alguns paràmetres i una guia de tre-
ball dels propers anys per a la preservació, en definitiva, que és el que ens interessa de 
Gallecs. 

Gallecs, com vostès saben, és un espai fonamental, una peça fonamental en l’àmbit 
de la plana vallesana, és un espai que s’ha preservat, gràcies a la lluita ciutadana, de 
l’especulació urbanística i de la voracitat existent en aquesta plana vallesana respec-
te als creixements urbanístics i respecte a les infraestructures. I per tant, des d’aquest 
punt de vista, és una joia, una petita joia que, en algun cas, pensem que pot créixer, i, 
per tant, una mica la línia d’aquesta proposta de resolució és al que va, a consolidar els 
creixements que hi ha, consolidar les situacions que tenim, a millorar-les en alguns as-
pectes en la seva pròpia gestió i, finalment, també proposar i plantejar el creixement del 
que sigui el propi espai i del que sigui el preparc. I, per tant, des d’aquest punt de vista, 
ens sembla que és una bona eina, una bona feina i que esperem segurament generar un 
ampli consens en la majoria de punts.

Entenem que Gallecs, com altres espais, ha de ser compatible amb el desenvolupa-
ment dels espais propers. Per tant, també, des d’aquest punt de vista, algunes de les es-
menes que hem presentat des del Grup de Junts pel Sí anaven en la línia de la col·labora-
ció i dels acords amb els ajuntaments. Entenem que els ajuntaments, com a agents actius 
del territori, també han de fer-se seva aquesta defensa i, per tant, és del tot necessari que 
puguem trobar aquest grau de col·laboració entre l’Administració local i l’Administració 
de la Generalitat. 

Ja els avanço que –i en tot cas després aprofitaré per demanar votació separada– al-
gunes propostes no les votarem a favor, o votarem en contra d’aquestes propostes direc-
tament, sobretot en aquells àmbits on es posa en risc la situació patrimonial de l’Incasòl 
i, de retruc, del propi Govern de la Generalitat. Són unes propostes molt àmplies i, per 
tant, en alguna part podem estar-hi d’acord, però en el seu conjunt –insisteixo en aquest 
àmbit de la preocupació patrimonial de l’Incasòl–, ens sembla que no les podem accep-
tar i, per tant, ja els anuncio el vot en contra d’aquests punts.

Pensem que la negociació és bàsica amb els ajuntaments, i per tant demanem que 
s’incorporin en aquesta proposta aquells punts on hi ha un acord ja amb els ajuntaments.

Aprofito també per manifestar-los que aquest grup parlamentari votarà de manera di-
ferenciada en els punts 1 i 9, i, com tothom sap, Junts pel Sí té uns punts de coincidència 
molt amplis, però en alguns punts, precisament territorials, presentem algunes diferències 
i, des d’aquest punt de vista, en aquests punts anuncio ja el vot de manera diferenciada.
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Ens sembla que avancem en aquesta proposta de resolució en defensa del medi, per 
exemple, amb elements com la restauració biològica de la Riera Seca, a Parets, o, en tot 
cas, àmbits d’ordenar les preexistències i de posar ordre en tot aquest espai que ha de 
ser incompatible amb la convivència, ha de ser possible de mantenir aquest espai natu-
ral, mantenir els valors mediambientals, però ha de ser possible també la convivència 
humana en aquest espai. No podem convertir el nostre país en un pessebre, sinó que el 
que hem de plantejar són aquells usos compatibles amb la preservació del medi i amb 
l’activitat humana en alguns espais.

Em sembla important també demanar, una vegada més, l’aprovació del pla especial 
i per tant, des d’aquest punt de vista, ens sembla interessant que ho puguem aprovar. 

Anem més enllà també en la proposta. Hem inclòs una proposta de Junts pel Sí, en 
el sentit d’identificar encara més aquells espais agroforestals que hi hagi a la plana va-
llesana, que s’estudiï quin ha de ser el grau de protecció i, per tant, també, puguem am-
pliar aquests àmbits. 

I, pel que fa al tema de la mobilitat i les infraestructures, ens sembla important tam-
bé –i hem volgut posar-hi la petja– el transport públic en aquest àmbit, i hem inclòs una 
esmena que anava en el sentit de potenciar el transport públic en l’àmbit de tot el que 
serien els espais propers a Gallecs.

I, finalment, pel que fa a les infraestructures, el que hem demanat, a través d’unes 
transaccions, una cura específica en el cas de que algunes infraestructures, si han de 
passar per aquest àmbit o per l’espai proper a aquest àmbit, siguin tractades amb la mà-
xima cura, que siguin integrades al màxim en el paisatge. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, res més a afegir. 

M’agradaria, presidenta, que pugui prendre nota de votació separada dels punts 1 i 9, 
si es poguessin agrupar, i també demanem votació separada dels punts 2, 4, 8, 10 i 19 bis.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. És ara el torn dels grups parlamentaris. Té, en primer lloc, la paraula 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gràcies. Jo seré molt breu. Només dir que recolzarem aquesta proposta, la majoria 
dels seus punts; punts com la millora dels polígons existents, punts com estudiar què fer 
amb la concessió de tir al plat, estudiar què fer amb el trasllat del centre emissor o la 
restauració biològica de la canalització de la Riera Seca. 

Igualment, tots els punts de nivell general i d’infraestructures, hem cregut que s’han 
tingut en compte els criteris de preservació, per tant, hi donarem tot el recolzament.

I uns quants punts que demanarem votació separada. No hi donarem recolzament 
expressament, però tampoc ens hi oposarem, i permetrem que tiri endavant el que aquí 
es decideixi en el conjunt dels grups.

Per tant, demanaria votació separada dels punts 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 i 13. Sí? (Veus de 
fons.) Com? (Veus de fons.) Per la meva part, sí.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Té ara la paraula, per part del Grup Parlamentari del Partit 
Socialista, el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. La proposta de resolució que avui portem a debat en aquesta co-
missió, com deia la diputada de Catalunya Sí que es Pot, és molt complexa, és molt àm-
plia, és molt variada, és molt complexa; entre altres coses perquè vol posar ordre a una 
situació urbanística de Gallecs, històrica, des de l’any 2005, quan comencen a fer-se els 
plans directors urbanístics i els espais d’interès natural, i que, per tant, això fa i provoca 
el reordenament i la participació també de molts altres municipis, que veuen, en aquest 
espai d’interès natural, l’oportunitat de poder afegir o no, de posar o de treure una part 
del seu territori.

Nosaltres, com s’han dit moltes coses ja en les intervencions anteriors, els volíem fer 
notar que va ser, justament, el govern catalanista i d’esquerres, el conseller de Territori, 
en aquell moment, qui va impulsar les eines polítiques i territorials, i sobretot jurídi-
ques, perquè l’espai públic de Gallecs esdevingués un territori protegit.
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I ho diem perquè, abans de l’aprovació del Pla director urbanístic i de la inclusió en 
un espai d’interès natural del territori públic de Gallecs, cada vegada que es necessitava 
fer alguna operació urbanística, el Govern de la Generalitat, Gallecs, estava a punt per fer 
alguna mossegada al territori. 

I volíem destacar, a més a més, el paper de protecció dels ajuntaments de Mollet i de 
Parets, abans de l’aprovació del Pla director urbanístic, creant en aquells moments un 
consorci per vetllar per a la protecció d’un espai d’alt valor ecològic.

Els anunciem, a més a més, que no podrem donar suport a totes les propostes que 
avui es presenten. Bàsicament, perquè algunes de les propostes veiem que no hi ha 
l’acord suficient o el consens suficient ni amb les administracions locals ni amb els 
veïns i veïnes afectats. I voler fer entrar el clau per la cabota sempre és un mal negoci, 
sobretot en temes ambientals.

Queda molta feina encara per fer en l’espai protegit, sobretot també de disposar de 
més recursos pressupostaris i fer-hi polítiques de sostenibilitat, a més de fer el segui-
ment, justament, de l’aprovació de la moció que avui es produeixi en aquesta comissió 
per part del Govern de la Generalitat que, com deia el diputat de la CUP, doncs aprovar 
aquests acords no sempre és sinònim que es faci, no?

Nosaltres ja vam fer també la nostra part, com a Grup Parlamentari Socialista, in-
troduint una esmena en el debat pressupostari de les últimes setmanes, i que finalment 
va estar rebutjada.

Creiem que la connexió ferroviària –dos dels detalls d’aquesta proposta de resolu-
ció–, que la connexió ferroviària entre els dos Vallesos s’ha de fer a través de l’orbital 
ferroviària i no com es planteja o s’ha plantejat enmig de Gallecs. De la mateixa manera 
que considerem que cal arranjar la C-55, però fer-hi l’autovia no, ja que posa en perill 
allò que volem protegir.

Anuncio, per tant, a la Mesa la votació separada dels punts 7, 9, 10, 13, 23 i 24, que 
es poden votar junts.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té ara la paraula el diputat Alberto Villagrasa, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Seré muy breve porque yo creo que la señora Hortènsia Grau ha 
explicado perfectamente la situación y la problemática de Gallecs. Dar la bienvenida a 
la plataforma que, al fin y al cabo, son los que están luchando, de forma fehaciente, por 
la lucha y la protección de un espacio de interés agrario y natural. 

Sí que es verdad que al final la solución a todo este territorio tan importante no es 
fácil. Un territorio que afecta a dos comarcas y, sobretodo, al municipio de Mollet del 
Vallés. Y nosotros haremos, en gran parte de la moción, respaldo, exceptuando algún 
punto muy concreto, que sería –y ya le pido votación separada, presidenta–, del 1, 7, 9, 
21, por un lado, y 23 y 24, por otro, porque aquí sí que... Uno, 7, 9 i 21, y por otro, el 23 
y 24, porque aquí coincidimos con el portavoz del PSC de incrementar lo que es la fre-
cuencia rodada en las cercanías del parc de Gallecs no es lo más idóneo, y nosotros es-
tamos en contra de que haya una vía ferroviaria que atraviese el espacio natural. Habría 
que buscar alternativas, pero si intentamos proteger una zona natural, es evidente que 
no podemos instalar una vía ferroviaria. La verdad es que es un contrasentido.

En ese sentido, le digo que votaremos a favor gran parte de la moción, como decía 
antes, pero sí que hay algunos puntos que haremos una abstención. Y, dos, que es el 23 
y el 24, votaríamos en contra.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. No us preocupeu que no em posicionaré sobre totes les esme-
nes, perquè n’hi ha una pila, i a més tots els portaveus penso que ho heu explicat molt 
bé. Només agrair, de nou, a la plataforma, que va portar aquestes demandes que hem 
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recollit o hem intentat recollir al màxim. També a la gent que està als ajuntaments, que 
també ha col·laborat que això sigui possible. Al departament, que ha estat obert a poder 
negociar i avançar. 

I només una qüestió pel que fa a les dues esmenes de la CUP, i que també les porta-
va la plataforma, i que no han estat acceptades, que són la incorporació a l’EIN de Ga-
llecs dels terrenys privats situats al nord. És tot el tampó que està a dalt que avui dia són 
terrenys agrícoles privats, són els masos de Can Valls, Can Pau Palla o els altres masos 
de Can Lledó, Can Manent, Can Pasqual, Can Rovira i Can Masvell, i el Bosc de Can 
Roure. Tots aquests masos, aquests propietaris privats han fet arribar als diferents ajun-
taments la seva no-voluntat o no voler formar part d’aquest espai. Això no vol dir que 
es puguin obrir, jo crec, els ajuntaments i que s’hauran d’obrir els espais, per si volem 
ampliar, que ells en formin part, però el que és cert és que ara, en aquests moments, 
aquests propietaris, pagesos, no volen. No volen formar part de l’espai. I jo crec que 
també el que, si realment creiem en que la pagesia compleix una funció biològica, am-
biental, aquests poden complir aquesta funció, sempre que se’ls exigeixi, se’ls controli 
que tingui bones pràctiques agrícoles.

També aquests terrenys agrícoles del nord poden formar un bon tampó, sempre que 
facin bones pràctiques agrícoles. I, per tant, penso que aquí és treball de tots, no només 
del Departament de Territori, sinó del DARP també, que en el seu dia el DARP va des-
aparèixer del consorci, potser seria un moment plantejar-se si el Departament d’Agricul-
tura ha de tornar a formar part d’aquest consorci i, per tant, per això bàsicament no hem 
acceptat aquestes esmenes.

Per la resta, moltes gràcies a tots i a totes, i a la plataforma, i suposo que, bé, vos-
altres continuareu batallant pels punts que avui no puguem aprovar, que en un futur es 
puguin aprovar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Procediment a la votació, agrupada, tal i com ens han demanat...

Hortènsia Grau Juan

L’únic..., un canvi. En comptes del diputat Marc Vidal hi ha el diputat Joan Coscu-
biela.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies.
Comencem votant el punt número 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada per 9 vots a favor, 6 en contra i 6 abstencions. Els grups parlamen-

taris: 4 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; 2 del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot i 2 del Grup Parlamentari Socialista i 1 del Grup Parlamentari de la CUP; 6 
en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i 5 abstencions, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans i Grup Parlamentari del Partit Popular.

Procediment ara als punts 2, 4 i 8, que els votaríem de forma conjunta tal com ens 
han demanat.

Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Queda rebutjat per 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; 4 abs-

tencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 7 vots a favor: 2 de Catalunya sí que es 
Pot, 2 del Partit Socialista, 1 de la CUP i 2 del Partit Popular.

Punt 3.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions? Cap.
Queda aprovat per 20 vots a favor i 1 en contra, del Grup Parlamentari de la CUP.
Punt número 5.
Vots a favor de la proposta?
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Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per tots els grups, excepte 4 abstencions, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans.
Punt número 7.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 17 vots a favor; 2 en contra, del Partit Socialista, i 2 abstencions, 

del Partit Popular.
Passem ara al punt número 9.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 8 vots en contra: del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 6, i 2 del 

Grup Parlamentari Socialista. Votacions a favor, 4 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
1 del Grup Parlamentari de la CUP i 2 del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
I 6 abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari del Partit 
Popular.

Passem al punt 10.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 12 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i Grup 

Parlamentari Socialista; 4 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 5 vots a 
favor, del Grup Parlamentari de la CUP, de Catalunya Sí que es Pot i del Partit Popular.

Punt 13.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat amb 2 vots en contra, del Grup Parlamentari del Partit Socialista, i 4 

abstencions del Grup Parlamentari de Ciutadans, i la resta, tots vots a favor.
Votem ara el punt 19 bis.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat amb el vot de tots els grups parlamentaris, excepte els 10 vots del 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Passem al punt 21.
Vots a favor?
Hi ha unanimitat. Algú havia demanat votació separada, però en tot cas hi ha unani-

mitat. S’aprova per unanimitat.
Punts 23 i 24.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat, amb els 17 vots a favor de Junts pel Sí, la CUP, Catalunya Sí que es 

Pot i Ciutadans, i amb 4 vots en contra, del Partit Popular i el Partit Socialista.
I la resta de la proposta.
Vots a favor?
Per unanimitat, tothom a favor, de 21.
Moltes gràcies. Finalitzem aquesta proposta de resolució tan llarga. Gràcies a tots 

pel treball fet per arribar fins aquí.
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Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró

250-00797/11

Passem ara al punt segon de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la urbanit-
zació del Bosc d’en Vilaró, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la 
paraula, per a presentar la proposta, el portaveu del Grup Parlamentari, el senyor Alber-
to Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, presidenta; pediría un minuto, porque sé que están los vecinos fuera y querían 
entrar, tenían solicitada...

La presidenta

Si els sembla, podem procedir al punt tercer, mentre els feu entrar i així no... Els 
sembla bé a tots els portaveus? (Pausa.) Tercer i quart.

Alberto Villagrasa Gil

Si entran en un minuto; es que están aquí. 

La sessió se suspèn a les onze del matí i tres minuts i es reprèn a les onze i set minuts.

La presidenta

Moltes gràcies.
Reiniciem l’ordre del dia amb la Proposta de resolució sobre la urbanització del 

Bosc d’en Vilaró. Saludem els veïns que ens acompanyen avui en seu parlamentària. 
Moltes gràcies per la vostra assistència.

I per presentar la proposta, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular, el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Ahora acabamos de votar una propuesta de resolución que ha-
blaba de proteger un espacio natural, un espacio verde, y ahora el Partido Popular pre-
senta una proposición para hablar de proteger la vida y la propiedad de unos vecinos, 
que son los vecinos del Bosc d’en Vilaró, que afecta a los municipios de Montcada i 
Reixac y de Badalona, y que están viviendo una situación que es bastante inaudita.

El Bosc d’en Vilaró nace sobre los años sesenta y el núcleo urbano, el núcleo de vi-
viendas va creciendo con la permisividad de las administraciones. Por lo tanto, a nadie 
le puede extrañar que exista el Bosc d’en Vilaró a día de hoy.

A partir de los años sesenta, los vecinos del Bosc d’en Vilaró empiezan a adquirir 
unos servicios, como son los de electricidad, el suministro de agua, alumbrado público, 
algo que, evidentemente, denota que ahí existe un núcleo urbano, que hay personas que 
están viviendo de forma consentida por parte de la Administración.

No solo eso, sino que además se les dota de unos servicios públicos, como son insta-
laciones deportivas, parques infantiles, zonas verdes, recogida de residuos, y de alguna 
manera esos vecinos, que son reconocidos por sus ayuntamientos como núcleo urbano, 
porque por eso tienen esos servicios, tienen unos derechos adquiridos con el tiempo que 
la Administración no puede obviar.

Resulta que ahora los vecinos, para los ayuntamientos de Montcada y Badalona, 
mejor dicho, para los alcaldes de Montcada y de Badalona, están de forma legal para 
pagar tasas e impuestos municipales, pero están de forma ilegal para vivir en sus pro-
piedades; unas propiedades que vienen de generación en generación desde los años se-
senta y que, al fin y al cabo, son vecinos que están luchando por poder vivir en lo que ha 
sido la vivienda de su familia durante los últimos sesenta años.

Ahora parece ser que estos ayuntamientos tienen mucha prisa por derribar estas vi-
viendas. No todo pasa por derribar la vivienda, no todo pasa por expulsar a unos veci-
nos de sus casas. Hay soluciones, si se quiere, para evitar que se derriben las viviendas 
de esas doscientas cincuenta familias. 

Estamos hablando de doscientas cincuenta familias, mil personas afectadas, a las 
cuales dos ayuntamientos las puede dejar sin vivienda. Es curioso que en esos ayun-
tamientos gobierne la CUP y los amigos de Podemos. La CUP y Podemos, que tienen 
mucho interés en proteger y no desalojar a los okupas, pero que tienen todo el interés 
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del mundo en desahuciar a unos vecinos de sus casas. Si eres ilegal, te protejo; si vives de 
forma legal y consentida por la Administración, no quiero que sigas aquí. 

Evidentemente, es un tema de cuestión política, de interés y voluntad política. A na-
die se le escapa que ha habido situaciones muy similares en la provincia de Barcelona 
–Les Planes, de Gavà; Sol i Aire, en Sant Cugat; Les Planes, en Sant Cugat–, y a todos 
se les ha encontrado solución, a nadie se le ha echado de su casa.

¿Quizá ha faltado, quizás, voluntad de muchos ayuntamientos, de muchas adminis-
traciones, de muchos gobiernos, de poder legalizar esa situación? Posiblemente, pero a 
nadie se le ha ocurrido echarles de su casa. Por tanto, lo que intentamos, con esta pro-
puesta de resolución, son dos cosas muy sencillas: una, admitir que hay un problema 
aquí, en Bosc d’en Vilaró y que los actuales gobiernos municipales, si siguen con su 
postura, pueden causar un perjuicio patrimonial, social y habitacional a esos vecinos. 
Y lo segundo, algo que es muy de lógica, que se busque una solución consensuada y ha-
blada con los vecinos

Que no se imponga, por parte de estos dos ayuntamientos, por parte de esos dos go-
biernos, de los ayuntamientos, porque sería injusto reconocer que hay otros concejales 
y otros grupos, que están luchando para que esto se mantenga, y por tanto lo que quere-
mos es que, desde el Parlament se inste a los gobiernos de estos ayuntamientos a buscar 
una solución consensuada con los vecinos; que los vecinos no pierdan su vivienda, no 
pierdan donde ellos viven, donde han crecido, donde están creciendo sus familias y que 
se atienda la necesidad, repito, de 250 familias, más de mil personas. Y si somos ca-
paces de aprobar una moción para proteger un espacio natural, que seamos capaces de 
aprobar una moción para proteger la vida de las personas en Bosc d’en Vilaró.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputats. No hi ha esmenes presentades, per tant, és el torn dels 
grups parlamentaris. Té, en primer lloc, la paraula, la portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, la senyora Marina Bravo... (Pausa.) Ah!, perdó, el senyor Sergio Sanz. 
D’acord.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bueno, en primer lugar, quería dar la bienvenida a los vecinos 
del Bosc d’en Vilaró. Esta propuesta de resolución, lo que hace es hacer frente a una si-
tuación, que es el resultado de una época en la que se permitió construir allí, tienen un 
inicio en los años sesenta, y ahora se quiere dar..., bueno, punto y final a esta urbani-
zación, pues, con una expropiación diferida y la futura demolición de toda la zona ur-
banizada. Aquí nos encontramos con un problema derivado de la irresponsabilidad por 
parte de la Administración, que estuvo mirando hacia otro lado durante mucho tiempo, 
que no ha sido capaz de encontrar una solución adecuada a esta cuestión, pero también 
de..., no hay que olvidar la responsabilidad, también, legislativa, y que ha derivado en 
que los bancos han concedido hipotecas a una serie de viviendas, como..., bueno, pues, 
si no tuviesen una solución, y por tanto, ahora hay muchas familias que están con unas 
viviendas hipotecadas que lo que se propone es derribarlas.

Claro, los vecinos viven en una incertidumbre y llevan tiempo buscando una solu-
ción, que no puede ser improvisada, no puede ser con urgencia. Ahora parece que hay 
una voluntad de liquidar esto con una urgencia, a través del convenio de cesión de de-
recho en superficie para unos años, pero que no reúne el consenso que pensamos que 
sería deseable. Nosotros, aquí, a nivel de Ciutadans, a nivel parlamentario, presentamos 
unas preguntas al Gobierno de la Generalitat, que estamos pendientes de responder, 
después de..., creo que han pasado ya seis meses y no tenemos todavía respuesta, y las 
hemos hecho con toda la buena voluntad y..., para disponer de más información.

Una de las preguntas que hacíamos era: ¿si es posible legalizar esta urbanización? 
No lo sabemos, es complejo, pero sí que nos gustaría, pues, una documentación técnica, 
de ver qué elementos legales impiden que esto se legalice o..., también como reflexión. 
Estamos hablando de demoler una urbanización, y sin embargo hay, en el planeamiento 
urbanístico, la propuesta, o..., hay planificada la construcción de nuevas urbanizaciones. 
A nivel ecológico, quizá tiene más sentido buscar soluciones en las que, si lo que que-
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remos es dejar territorio libre, pues, desclasificar esos terrenos que están pendientes de 
urbanizar, e intentar legalizar aquello que ya está construido.

Porque, desde el punto de vista ecológico, o del consumo de energía y esfuerzo, 
pues, eso podría tener más sentido. Y a lo mejor, se podría encontrar una fórmula de 
permuta que compensase una cosa con la otra. En cualquier caso, nosotros vamos a 
apoyar esta propuesta de resolución, porque como ya ha advertido el diputado del Par-
tido Popular, que es el grupo que lo presenta, lo primero que hay que hacer es admitir 
que hay un problema, hay que buscar consenso y hay que implicar, por tanto, no solo a 
los ayuntamientos, sino a la propia Generalitat, en la búsqueda de esa solución. Y de esa 
manera, pues, encontrar la solución, también va a generar tranquilidad en los vecinos 
que viven en una incertidumbre continua.

Y para acabar, sí que queríamos decir que bueno, que lamentamos que esta propues-
ta de resolución no haya sido o no haya buscado la participación de otros grupos, que 
también nos habíamos reunido con los vecinos, que hemos visitado la urbanización, 
porque pensamos que a lo mejor podía haber sido..., tener un resultado mejor, ¿no?, tam-
bién, pues, de la participación y la reflexión conjunta. Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat del Grup Parlamentari Socialista, el senyor 
Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Saludar, en primer lloc, les persones que ens acompanyen, avui, 
en aquesta comissió, que venen en representació dels veïns i veïnes del Bosc d’en Vila-
ró. La proposta de resolució que avui portem a debat en aquesta comissió emana de la 
lògica preocupació dels veïns i veïnes del Bosc d’en Vilaró. Com bé explicava el diputat 
del Partit Popular, parlem d’una urbanització que neix a la dècada dels anys seixanta, 
ubicada entre els termes municipals de Montcada i Reixach, fonamentalment, i també 
una part de Badalona.

Una època en què creixen aquests tipus d’urbanitzacions arran de l’augment de la 
població que es dona a Catalunya. Val a dir que no només urbanitzacions com el Bosc 
d’en Vilaró. Els efectes de l’onada migratòria, doncs, també van tenir..., es van fer ressò 
en el desenvolupament urbanístic caòtic de ciutats com Santa Coloma, d’Hospitalet i, en 
general, doncs, de moltes altres ciutats a l’entorn metropolità.

Els veïns i veïnes del Bosc d’en Vilaró autoconstrueixen les seves cases de forma 
alegal, degut a la manca de planificació urbanística d’aquells moments; hi fan arribar 
els serveis bàsics i les mínimes infraestructures, de vegades, d’esquenes als diferents 
governs i d’altres amb la passivitat d’aquests, amb la voluntat de garantir uns mínims de 
dignitat per a les famílies que havien decidit quedar-se a viure allà i portar a terme el 
seu projecte de vida.

La urbanització es va dotar de subministrament elèctric, de telèfon, de correu, es va 
posar fins i tot nom als carrers, la recollida d’escombraries i fins i tot, també, el trans-
port públic, mitjançant la línia d’autobús B-12. Cinquanta anys en què, les dues-centes 
cinquanta famílies del Bosc d’en Vilaró, han pagat els seus impostos, de vegades per 
serveis de que no disposen o que han estat pagats pels mateixos veïns i veïnes, mentre 
aporten a les arques municipals prop de 300.000 euros anuals en IBI. En una situació, 
per tant, irregular, acompanyada per promeses polítiques de partits de tots els colors po-
lítics, que proposaven una regularització que, a dia d’avui, encara no s’ha produït i que 
arriba ara al Parlament de Catalunya.

En paral·lel hi ha expedients de disciplina urbanística en curs i sentències en ferm, 
amb l’amenaça d’enderroc d’habitatges de manera imminent, ja que la urbanització es 
troba en un indret qualificat com a parc forestal i, per tant, com a sòl no urbanitzable. 
L’Àrea Metropolitana va confeccionar, l’any 2014, el document de bases d’actuació del 
Bosc d’en Vilaró, que el ple de l’Ajuntament de Montcada va aprovar, de manera inicial, 
el juliol de l’any passat. Un document que proposa l’expropiació del sòl i una cessió li-
mitada del dret de superfície dels propietaris, per un termini màxim d’entre trenta-cinc 
i quaranta anys.

Una proposta aprovada pel ple municipal, com dic, de manera inicial, que no agrada 
als veïns, i que aquests han manifestat, en diverses ocasions, la seva impossibilitat de 
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participar d’una sortida dialogada i consensuada amb els veïns afectats. I també entre 
l’Ajuntament, que el nostre grup parlamentari considera que és primordial. Ens trobem 
davant la disjuntiva de fer complir la legalitat i generar el menor perjudici per a les fa-
mílies afectades, és un conflicte complicat, al que no li podem donar sortida amb un in-
forme, només, de l’Àrea Metropolitana, i amb votacions als plens del Parlament.

Per cert, per donar validesa a aquest document, aquest, de l’Àrea Metropolitana, cal 
que els municipis de Montcada i Reixach i Badalona l’aprovin en els seus respectius 
plens, i això encara no ha passat. De fet, en el ple d’aquest mes, a Montcada, es presen-
taran dues mocions a l’ajuntament, que van en general, i sense entrar en detalls, en la 
línia del que proposa el nostre grup parlamentari. Un grup de treball entre administra-
cions i afectats. Entenem que la diputació també hauria de participar de la solució del 
Bosc d’en Vilaró: diàleg, negociació, pacte, valoració dels possibles reallotjaments que 
ja s’hagin de produir per satisfer les necessitats de les famílies, i una sortida consensua-
da a un conflicte que ha durat molts anys, i que els veïns mereixen veure la llum al final 
del túnel, perquè, dissortadament, han estat transitant tots aquests anys per aquest túnel.

I valorem, també, positivament, el canvi de criteri del Govern de Montcada, per seure 
i parlar i cercar una solució consensuada amb els veïns i esperem, també, que el Govern 
de l’Ajuntament de Badalona faci el mateix i que pugui seure amb els veïns per buscar 
una solució i també la Generalitat, per part seva, des del punt de vista urbanístic, pugui 
aportar solucions, en la mesura del possible, en aquest conflicte que dura ja molts anys. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Donem la benvinguda als veïns representants de l’associació del 
Bosc d’en Vilaró que, bé..., amb algun representant de vostès vam tenir l’oportunitat de 
reunir-nos farà uns mesos, així que avui ens tornem a reunir aquí. Ja els vam dir, lla-
vors, que el tema era molt complicat i, per no repetir i no fer-nos pesats, tot el que ja s’ha 
dit i..., també per dir-li al company Raúl que l’Ajuntament de Montcada, almenys, des 
de que nosaltres tenim responsabilitats de Govern, aquesta legislatura, sempre ha estat 
obert a poder-ne parlar, sempre.

El problema és que una cosa és parlar del que es pot fer, i l’altra és prometre qües-
tions que no estan en la mà de l’ajuntament, quan..., com molt bé vostè deia, o com molt 
bé deies, hi ha una estratègia judicial, hi ha ordres d’enderrocament que venen del 2002, 
2005 i 2012, que no es van recórrer, en el seu dia, i es van notificar, es van desestimar 
els recursos i ara, ja estan algunes en via judicial, en ferm. Per tant, quan entra la jus-
tícia, no?, és com en tot, quan..., a les qüestions entra la justícia ja no depèn només dels 
polítics, eh?, ja té mal arreglo. Per tant, això, aviso para navegantes, del PP, que es pot 
extrapolar el que estic dient a altres qüestions que tenim, en aquest Parlament.

Per tant, ara tenim un problema..., bé, ells tenen un problema molt gran i els ajuntaments 
implicats tenen un problema, i no hi ha solucions fàcils, eh? Davant de problemes complexos, 
no hi ha solucions fàcils ni senzilles ni crec que el tema del Bosc d’en Vilaró, ni com he 
dit abans, eh?, amb la resolució de Gallecs, l’hàgim d’utilitzar els grups polítics com a ri-
firrafe, perquè..., vull dir, ara estem governant nosaltres, però abans van governar els so-
cialistes; a Badalona governàveu vosaltres, i un terç del Bosc d’en Vilaró és de Badalona 
i que jo sàpiga, l’Albiol no va fer res.

Per tant, aquí tots estem en el mateix ball, per tant, siguem tots una mica responsa-
bles, curosos i mirem a veure de quina manera hi podem donar resposta. Jo crec que la 
via que s’ha iniciat a l’ajuntament, que es va firmar, es va fer una moció, que va recolzar 
Iniciativa, la CUP, Esquerra Republicana, crec que va per la via. És a dir, anem a mirar, 
amb tots els elements que tenim, què podem fer? Si no es pot desclassificar el sòl, per-
què no... En el seu dia ja es va comptabilitzar, això, per mirar, fins i tot de traslladar i de 
posar-los en un altre espai. I això eren molts diners, per tant, ara jo penso que s’està en 
la via de buscar diferents solucions.

La de la de la desclassificació i tornar a classificar és complicada, s’han demanat in-
formes tècnics per poder donar una resposta a aquestes persones i a les famílies. En al-
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guns casos ja són quartes generacions, i poder trobar la millor solució, però això, evident-
ment, no ho pot assumir un ajuntament. Els dos ajuntaments sols, és a dir, Badalona i 
Montcada, no ho poden assumir. Per què?, perquè estem parlant d’un tema molt complex 
i que implicarà molts diners, al final, perquè al final, tot són diners, i els ajuntaments, 
amb el finançament que tenen, no ho poden assumir.

Per tant, aquí hi ha d’haver l’acord entre ajuntaments, Àrea Metropolitana, diputa-
ció, Govern de la Generalitat. I entre tots, cal cercar aquesta solució. Jo crec que ara 
està en la via de solució. Llavors, crec que aquí el que es tracta és que tots ens hi posem, 
perquè es pugui arribar a la millor solució, i sobretot, que aquestes persones, doncs, 
trobin..., bé, no es quedin sense habitatge i puguem trobar aquesta solució. Jo crec que, 
per això, nosaltres..., en la línia aquesta que estem treballant, amb la moció que es va 
aprovar a l’ajuntament, nosaltres votarem a favor del punt 2.b, que ja en demano votació 
separada i els altres dos punts, l’1 i el 2, no els votarem, perquè entenem que portant-ho 
aquí no ho solucionarem; que ja estem en vies de solució amb l’ajuntament i ja s’hi està 
treballant, però no és qüestió de fer aquest aprofitament partidista de la situació. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé. Gràcies, presidenta. Donar la benvinguda a les veïnes del Bosc d’en Vilaró. 
Vagi per davant la nostra màxima preocupació i solidaritat davant de la incertesa que 
genera aquesta situació fora d’ordenació urbanística i que, certament, com s’ha recordat 
per part de tots los grups, inclús per part dels proponents, la tolerància o la inacció dels 
diferents governs municipals i no municipals durant molts anys, ha portat a una situació 
que cada vegada és més greu i, com recordava ara la diputada Grau, fins i tot amb ajun-
taments governats pels mateixos proponents d’aquesta moció, que ara venen aquí com si 
ells no haguessin fet res, no?

I és per aquest motiu que nosaltres no donarem suport al conjunt de la moció, ex-
cepte el punt 2.b, que també demanem votació separada, com ja ha fet el grup que m’ha 
precedit, bàsicament perquè entenem que és una moció oportunista, que carrega no-
més tota la responsabilitat a uns ajuntaments actuals –no als anteriors, casualment, als 
actuals–, i nosaltres entenem i treballem des dels municipis perquè hi hagi un acord el 
més ampli possible, a tres bandes mínim, entre Generalitat, Àrea Metropolitana i els 
ajuntaments afectats, però que, evidentment, hauria d’incloure a totes les associacions, 
tots los veïns i a l’associació d’aquests veïns, assumint un compromís públic: que en cap 
cas hi haurà cap persona que es quedarà al carrer, que el dret a l’habitatge prevaldrà 
per davant de qualsevol altre dret i que s’evitaran tots aquells prejudicis econòmics i els 
efectes negatius que puguin patir els veïns. I emplaçar aquestes tres administracions a 
treballar en lo marc de l’actual Pla d’acció per incorporar una sèrie de compromisos i 
objectius que bàsicament lo que han de fer és, reitero: garantir aquest dret a l’habitatge, 
que cap persona..., estudiar cas a cas, que cap persona se pugui quedar al carrer –aquest 
serà lo primer dret que prevaldrà–, anar estudiant cada un dels casos concrets per tro-
bar unes situacions particularitzades a cada un dels casos per trobar sempre la que sigui 
menys lesiva per als veïns, i també prorrogar els màxims terminis possibles d’extinció 
diferida, sobretot o especialment amb aquelles persones o famílies que més ho necessitin.

I és bàsicament aquest lo motiu que ens portarà a no donar suport a això, perquè des 
del territori ja s’està treballant amb aquests acords, amb fer aquesta feina que d’altres no 
van fer abans, i lo que es tracta aquí és de solucionar –com ha recordat inclús lo mateix 
proponent– una problemàtica que no és d’ara, que ve de molts anys i que, doncs, ara se 
li ha de donar solució i se li donarà.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, el senyor Marc Sanglas.
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Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, saludar els veïns i les veïnes que aquest matí ens acom-
panyen del Bosc d’en Vilaró i, mirin, no donarem suport a aquesta proposta, per diverses 
qüestions.

Primer, perquè ens sembla del tot oportunista, ens sembla que vostès ara venen aquí 
i presenten una proposta amb un tema que per nosaltres, des del nostre punt de vista, 
que aquest conflicte i d’altres conflictes generats del tipus urbanístic el que necessiten és 
generar consens i no propostes individualitzades per intentar esgarrapar uns quants vots 
amb una proposta que no ens porta enlloc.

A mi em sembla que l’exposició que vostè ha fet acusant els actuals governs muni-
cipals de la responsabilitat del que està passant al Bosc de can Vilaró ens sembla del 
tot fora de lloc. En tot cas, primer perquè, curiosament, els governs municipals, tant de 
Badalona com de l’ajuntament de Montcada, són ajuntaments nous, són governs muni-
cipals nous que han agafat responsabilitats a partir de l’any 2015, per la qual cosa el que 
estan intentant fer en aquests moments, amb molta voluntat i amb moltes dificultats, és 
donar solució a una situació prou complexa.

Ho apuntava el senyor Moreno. Estem..., la disjuntiva entre la legalitat, amb unes 
sentències judicials sobre la taula que obliguen a l’enderroc i, per l’altra banda, la reali-
tat d’uns veïns que han estat vivint i segueixen vivint, de tota manera, allà. És un con-
flicte complicat de resoldre i, en tot cas, el que s’hi ha de posar és no benzina al foc sinó, 
en tot cas, solucions.

Solucions que en sembla que des del govern municipal s’han intentat cercar. Molt bé 
s’ha explicat també que, per part de l’àrea metropolitana, es va generar un full de ruta 
de com intentar trobar una solució a aquesta situació, a aquest pla aprovat inicialment 
pels ajuntaments o per l’ajuntament de Montcada. El que tracta és d’intentar buscar una 
solució, una solució raonable, des d’aquest punt de vista, per donar satisfacció a la lega-
litat, però al mateix temps tenir en compte les situacions personalitzades de cadascuna 
de les persones.

Ens consta que el govern municipal està en aquesta línia de treball. És més, el proper 
dijous s’aprovarà al ple de l’ajuntament una moció que expressa la màxima preocupació 
i solidaritat davant la incertesa generada als propietaris; i intenta assumir el compromís 
públic a donar resposta a aquestes legítimes preocupacions i evitar els efectes negatius 
de caràcter social, i buscar un consens amb el màxim d’administracions implicades, 
perquè és evident que és un tema que té una dimensió supramunicipal, és un tema que 
supera amb escreix els àmbits dels municipis de Badalona i de Montcada i, per tant, des 
d’aquest punt de vista el suport d’altres administracions supralocals, ja sigui la mateixa 
diputació, ja sigui l’Àrea Metropolitana o el mateix Govern de la Generalitat, és del tot 
necessari per donar satisfacció i donar solució.

Per tant, ens sembla que, més que debat aquí, el que cal és donar suport al govern 
municipal, donar suport als ajuntaments corresponents per tal que, conjuntament amb 
els veïns..., perquè en tot cas també no vull deixar de dir que aquesta moció que s’apro-
varà al ple de Montcada està pactada amb els veïns. Per tant, el govern municipal no va 
per lliure, sinó que, en tot cas, intenta buscar solucions conjuntament amb els veïns. 
Situació complicada que, en tot cas, al que hem d’ajudar tots és a empènyer perquè hi 
hagi una solució; no intentar buscar solucions individualitzades amb sortides particu-
lars d’alguns partits polítics.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació.
S’ha demanat... (Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.) Senyor Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, presidenta, por algunas alusiones muy directas tanto al presidente del Grupo Po-
pular como a mi partido. Veinte segundos. (Pausa.)

Sí, señora Grau; el señor García Albiol no hizo nada, no hizo nada para echarlos de 
sus casas, eso es lo que no hizo, porque al final es un tema de voluntad política, porque sí 
que es verdad que hay una sentencia judicial, pero hay figuras legales y urbanísticas que 
permiten garantizar la conservación de la vivienda. No todo pasa por recalificar el suelo.
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Y hay figuras urbanísticas ilegales que permiten conservar la vivienda. Y no es un 
tema de oportunismo, es a hacer público un problema en el cual los vecinos no se sentían 
escuchados por los actuales alcaldes.

La presidenta

Moltes gràcies. S’ha demanat votació separada del punt 2.b. Algun altre punt? (Pausa.)

Alberto Villagrasa Gil

Una sustitución del voto: el señor Juan Milián sustituye a la señora Esperanza García.
Gracias.

La presidenta

D’acord. Alguna altra votació separada, punt 2.b? (Pausa.)
Per tant, procedim en primer lloc a la votació del punt 2.b.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
I la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjada la resta de la moció per 12 vots en contra, del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla  
de viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire

250-00798/11

Procedim ara al tercer i al quart punt de l’ordre del dia, que se’ns ha comentat que 
ho podíem fer de forma conjunta. És així? (Pausa.) Hi estan d’acord els dos grups? 
(Pausa.)

Les dues propostes de resolució són relatives a l’aeroport de Lleida-Alguaire. Farí-
em el punt 3, intervindria el Grup Parlamentari de la CUP i a continuació el Grup Par-
lamentari del Partit Popular defensaria la seva proposta i també es posicionarien sobre 
l’altra de les propostes.

Per tant, seria el punt 3, proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un 
pla de viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire, presentada per la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i la proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Al-
guaire, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup Parlamentari de la CUP, el senyor 
Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Parlem de les dues ara? (Pausa.) D’acord. 
Gràcies, presidenta. Com a CUP - Crida Constituent, vam creure oportú presentar 

una proposta de resolució per tal de demanar una sèrie de feines al Govern amb relació 
a l’únic aeroport, diguéssim, important que gestionem al país, que és lo de Lleida-Al-
guaire, arran d’una sèrie de notícies que van sortir el mes de desembre/ gener d’unes 
suposades irregularitats, però no només per això, sinó sobretot pel fet que es tracta d’un 
aeroport que va ser impulsat a l’època del tripartit, entre l’any 2003 i 2010 –de fet, es va 
inaugurar el gener de 2010–, que és un aeroport que va néixer mort, podríem dir, sense 
un pla comercial d’inici i que tot i les nombroses subvencions públiques de la Genera-
litat, però també de la Diputació de Lleida, han anat arribant a aquest aeroport, no ha 
complert mai, des del nostre punt de vista, ni els seus objectius de rendibilitat social ni 
econòmica.

I per posar un exemple que, aquest hivern, tothom va poder contemplar, és que es van 
haver de desviar com un mínim de nou vols procedents del Regne Unit, que havien de 
portar esquiadors i esquiadores al Pirineu del país i que, per un fet meteorològic habitual, 
com és la boira –que és una cosa que tothom ja sabíem que existia i que continuarà exis-
tint–, no van poder aterrar. I, per tant, que els únics dies de l’hivern que aquest aeroport 
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teòricament havia de funcionar no pot funcionar per un fet meteorològic habitual, ja de-
mostra que aquest aeroport podríem dir que està fora de lloc.

En aquest sentit, la proposta nostra va bàsicament dirigida a dues qüestions bàsiques. 
La primera és una auditoria pública, és una auditoria pública que al final hem pogut tam-
bé..., hem acceptat l’esmena del Grup Parlamentari de Junts pel Sí –nosaltres la demanà-
vem a tres mesos, acceptem que sigui presentada en sis mesos–, és a dir volem saber quin 
és l’estat comptable d’aquesta infraestructura que tants diners mos ha costat i mos costa.

I, un segon punt, que també al final hem pogut transaccionar, a partir de l’esmena 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que el que demana és un pla de via-
bilitat futura. És a dir, mos hem gastat molts diners, volem saber en què mos els hem 
gastat.

Segon. Si hi hem de continuar invertint –i, per tant, ja aprofito per avançar-me a al-
guns punts als quals votarem negativament de la moció del Partit Popular–..., és a dir, 
totes aquelles qüestions en què hàgim d’invertir, nosaltres estarem en condicions de po-
der-les acceptar d’invertir en tant que tinguem un pla de viabilitat que pugui garantir 
i deixi molt clar que aquestes inversions, diguéssim, són factibles i són necessàries, si 
així ho estima aquest futur pla de viabilitat.

Amb aquesta acceptació d’aquesta transacció que hem fet amb lo Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, lo que es fa és incloure aquest estudi de viabilitat amb lo futur Pla d’ae-
roports 2017-2030 i que aquest pla pugui ser presentat, i per tant també aquest pla de 
viabilitat, en los sis mesos propers o, com a mínim, sis mesos següents. Entenem que 
aquest pla deu estar a punt d’aprovar-se, almenys per la data de validesa d’aquest pla.

I amb això, diguéssim, nosaltres ens veiem satisfets en lo sentit de tindre la possibi-
litat, per allò que diem sempre que tot lo que aprovem aquí no sempre es porta a terme, 
però si més no intentar tindre clar què és lo que ens ha costat i ens costa la gestió d’aquest 
aeroport i si aquest aeroport és viable per al futur, i a partir d’aquí ja començarem a es-
tudiar o s’haurien d’estudiar les diferents propostes d’inversió de cara als propers anys.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire

250-00804/11

Per a la presentació de la seva proposta, i també el posicionament respecte al punt 3, 
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Podemos coincidir que el aeropuerto de Lleida-Alguaire ha sido 
un problema desde el principio. Una inversión por parte de la Generalitat de más de 90 
millones de euros y el único o de los pocos no gestionado por AENA, sino por un ente 
mixto público-privado.

Y al final lo que ha tenido es una mala planificación, mala planificación comercial, eco-
nómica y de gestión. Un aeropuerto que incluso tiene menos tráfico aéreo que el de Caste-
llón, que todo el mundo hablaba del aeropuerto de Castellón, nos dejábamos el de Llei-
da y resulta que es que el de Lleida posiblemente es el mayor fracaso de inversión aérea o 
de planificación del servicio aéreo que hay en todo el estado español.

Creemos que... –se ha dicho– la infraestructura está construida, habrá que intentarle 
dar soluciones, buscar mercados, buscar alternativas e incluso hacer del corredor me-
diterráneo una oportunidad para intentar mejorar el potencial económico de ese aero-
puerto, que actualmente es bastante nulo.

Y en ese sentido venía la propuesta del Grupo Popular, que es buscar alternativas, 
buscar soluciones y analizar los costes que tiene ese aeropuerto. Y en ese sentido acep-
taríamos la primera enmienda de Junts pel Sí, la segunda no la aceptaríamos, y también 
de la propuesta de resolución –como comentaba antes– venía a intentar hacer del corre-
dor del Mediterráneo una oportunidad para dar salidas económicas y comerciales a ese 
aeropuerto, que actualmente es un fracaso de gestión y un fracaso económico.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies. A les dues propostes de resolució hi ha esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada Vio-
lant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Doncs, ens trobem davant de dues propostes de resolució 
que parlen de l’aeroport d’Alguaire, un aeroport de titularitat de la Generalitat de Cata-
lunya, que es va iniciar la seva construcció el 2003 i va finalitzar el 2010. 

Inicialment, vull recordar que, quan va estar finalitzat l’aeroport d’Alguaire, doncs, 
va ser quan estàvem al punt àlgid de la crisi econòmica i és possible, doncs, que els seus 
plans de viabilitat inicials, en aquests moments, no haguessin donat els resultats previs-
tos, molt encarats al tema de passatgers i al transport de mercaderies, però és evident 
que aquesta és una infraestructura important, que està ubicada d’una manera important, 
en uns enclavaments estratègics, entre el Mediterrani i el Cantàbric, o fins i tot a través 
del tren d’alta velocitat. Per tant, nosaltres continuem creient que l’aeroport d’Alguaire 
té possibilitats.

Hem arribat a unes transaccions i acceptem els punts d’aquestes propostes de reso-
lució que després comentaré. Vull recordar, com ja he fet inicialment, que l’aeroport 
d’Alguaire ha viscut aquest període, en un període d’una alta crisi econòmica. També 
és veritat que, des del departament de la Generalitat, durant aquests darrers anys, s’han 
intentat reduir al màxim les despeses de l’aeroport, tant és així que els costos de l’ope-
rativa han arribat fins i tot a la meitat i es plantegen noves reduccions a curt termini. 
Tot plegat fa que, transcorregut aquest temps de crisi, consolidat i conegut ja l’aeroport, 
nosaltres sí que creiem en la seva possibilitat de rellançament i de fer-lo un aeroport ab-
solutament viable.

És per aquest motiu, doncs, que hem volgut arribar..., hem acceptat els punts 2, 3 i 4 
de la proposta de resolució del Partit Popular, agraïm que hagin acceptat la nostra esme-
na. Agraïm, també, les transaccions i l’esmena acceptada, doncs, amb la CUP - Crida 
Constituent. Recordar-vos, només, que els comptes de l’aeroport d’Alguaire són comp-
tes ja auditats. Així mateix, des de la Taula estratègica de l’aeroport d’Alguaire, que està 
formada per la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Alguai-
re, Torrefarrera i la Cambra de Comerç, des de l’any 2011 es treballa en aquest pla de 
viabilitat.

I per tant, doncs, agraïm, en certa manera, les transaccions a les que hem arribat. 
Agraïm, també, que hagin acceptat la nostra esmena del punt número 1 de la proposta 
de resolució del Partit Popular que demanava, doncs, un canvi de tecnologia per poder 
detectar, o perquè els avions puguin aterrar quan hi ha períodes de boira. Nosaltres vo-
lem recordar..., bé, acceptem..., vull dir, agraïm que hagin acceptat la transacció de la 
possibilitat que es faci algun estudi de viabilitat. Aquestes millores són elevadíssimes, 
7 milions d’euros. Vull recordar que aquest, que ha set un any no especialment bo en 
el tema de boires, només han set quatre dies, per tant, quatre dies sí que s’han hagut 
de desviar els vols a l’aeroport, per exemple de Reus, i no hi ha cap companyia que, 
en aquests moments, doncs, demani aquesta nova tecnologia. No obstant això, estem 
d’acord a poder intentar estudiar i avaluar aquests nous sistemes.

Referent als altres punts, la taula estratègica, que funciona des de l’any 2011, ja ha 
identificat quin és el sector industrial, els motors econòmics reals que poden tindre via-
bilitats a l’aeroport d’Alguaire, i per tant, s’està treballant constantment, les operadores i 
amb aquest futur, i amb aquests sectors, per poder-lo tirar endavant.

Per tant, votaríem a favor de tots els punts, amb les transaccions i les esmenes acor-
dades amb el Partit Popular o amb la CUP. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. És ara el torn dels grups parlamentaris. Té, en primer lloc, la paraula 
el portaveu, no, el diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Com a lleidatà, l’aeroport d’Alguaire yo creo que es una herida 
que sangra, es un recurso que drena una parte importante de los presupuestos de inver-
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sión de la Generalitat en la provincia de Lleida, y la verdad es que el por el aeropuerto 
de Alguaire pasan muchos políticos, pasan muchos periodistas, pero lo que pasan son 
muy poquitos pasajeros, no? Y eso es des de que nació, y hemos ido a menos, o sea, 
cada vez va a peor. Entonces claro, me sorprende bastante, me choca escuchar que se 
está trabajando, que hay la Taula, que vamos bien. cuando veo que lo que vamos es cada 
vez peor, realmente, ¿no?

Pero es que esto ya nació un poco viciado, un poco viciado de origen, ¿no? Todos he-
mos tenido aquí responsabilidad..., bueno, quizás nosotros no, pero esto se hizo en la épo-
ca del tripartit, se nos llenó la boca y se corrieron ríos de tinta de decir que era el primer 
aeropuerto cien por cien made in cat, que no estaríamos dentro de AENA, que lo íbamos 
a gestionar estupendamente, y luego va pasando el tiempo y nos estamos encontrando lo 
que nos estamos encontrando.

Yo recuerdo la inauguración, porque es que fue una foto épica, ¿eh? de Montilla y 
Esquerra, Carod, haciendo un paseíllo por el aeropuerto que parecía Bienvenido, Mister 
Marshall, yo, realmente, en aquella época ya recuerdo de haber pasado vergüenza ajena, 
¿no? Se llenaron ríos de tinta, se explicó que aquello iba a ser fantástico, durante años se 
estuvo subvencionando a Vueling, a Ryanair, para que volaran aviones vacíos para cu-
brir estadísticas. El diputado de la CUP, ¿no?, creo que está confundido, en la exposición 
de motivos, no es que no se hiciera un plan comercial, es que se hizo un plan estratégi-
co, con el cual se aventuraba que pasarían 395.000 pasajeros, y 3.500 toneladas. La rea-
lidad es que hoy están pasando 34.000 pasajeros. No es ni un 9 por ciento, ¿no?

Dice que tiene numerosas subvenciones, no, no..., no es que tenga subvenciones, es 
que es directamente en vena, o sea, es que es una estructura que cada año nos drena 
3,3 millones de déficit. O sea, no es que..., lo está subvencionando la Diputación, pero 
la Generalitat es una estructura propia. El conseller Nadal, en su momento, también, 
lo mismo, titular de prensa, se nos llenó la boca de, ¿no?: «Tengo cinco empresas, que 
quieren gestionar el aeropuerto.» Pero luego, el concurso quedó desierto, y sigue desier-
to y nos tenemos que están comiendo la instalación, sin ningún ánimo de análisis de 
conciencia, de propósito de enmienda, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo, en un mode-
lo que, ya desde el principio, los que entienden un poco de aviación, ya contaban que no 
era el adecuado, pero bueno, está hecho. Como está hecho, pues, lo tenemos que inten-
tar rentabilizar, o como mínimo, minimizar las pérdidas y que tenga un retorno.

Hay aeropuertos que lo han conseguido, como el de Teruel. Teruel está ganando 
dinero, y era un escenario muy similar al de Lleida. Lo que pasa es que en Teruel han 
trabajado, aquí no; aquí no son más que grandes titulares de prensa. Pues, una empresa 
que se llama Air Hoster, se instala en Alguaire –lo he estado mirando en el Borme– sin 
presentar cuentas desde el 2010, una SL, con tres mil euros..., de inactividad, cero de 
facturación, se iba a dedicar a no sé qué y a no sé cuántos. Aeropark: sin actividad. Otro 
titular de El Segre: «Una empresa de drones trabajará en el aeropuerto de Alguaire.» En 
el aeropuerto de Alguaire está prohibido el vuelo sin tripulantes... Es que, ¿qué quiero 
decir, con todo esto?, que tenemos que ser más serios, todos; que en esto ya, ya hemos 
tocado techo, ¿no?, que ya vale con la broma, ¿eh? Y esta es una responsabilidad, señor 
de la CUP, que no podemos echar la culpa a Madrid y no se la podemos echar a nadie, 
esto es cien por cien nuestro.

Y luego, adivina, también, o apunta un poco a un tema de supuesta corrupción o 
de irregularidades. Bueno, eso lógicamente habrá que mirar-lo. Nosotros votaremos a 
favor de todas las propuestas porque son bienintencionadas, pero considero que son ti-
bias, que no son suficientes, que habría que coger el toro por los cuernos, que habría que 
ser más valiente, que habría que exigir responsabilidades de todo lo mal que se ha he-
cho. Pero bueno, si esto puede ser un principio para poner aguja al hilo, que se haga una 
auditoría, que se haga un plan, nosotros, lógicamente, lo votaremos a favor. Pero sí que 
adelanto que haremos mucho seguimiento de lo que se hace. Estoy un poco tip, ya de 
palabras y de pocos hechos, ¿no?, de mucha conversación y pocos resultados. 

Gracias, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socialista, la senyo-
ra Eva Martínez.
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Eva Martínez Morales

Gràcies, presidenta. Bé, jo el primer que..., en tractar aquestes dues propostes de re-
solució sobre una infraestructura cabdal, com és aquest aeroport de Lleida-Alguaire, 
crec que cal posar en valor el territori de Lleida, la seva riquesa a nivell turístic, a nivell 
paisatgístic i tota la seva potencialitat a nivell econòmic. I jo crec que cal posar això en 
valor, perquè jo crec que no hauríem de qüestionar l’existència d’aquesta infraestructura.

És a dir, nosaltres ara mateix tenim una infraestructura i el que cal és que, des del 
Govern de la Generalitat es posin totes les eines que tenen a la seva disposició per tal 
de fer que hi hagi una viabilitat d’aquesta infraestructura, i que pugui possibilitar un 
reequilibri territorial de veritat. Fa unes setmanes parlàvem en el ple sobre com es con-
centren les inversions estrangeres a l’àrea metropolitana de Barcelona. Si nosaltres cre-
iem en el reequilibri territorial, el que hem de fer és treballar perquè aquestes inversions 
també es puguin escampar per tot el territori. I, al final, tot això el que necessita són in-
fraestructures per poder fer-ho possible.

Doncs, la infraestructura la tenim, el que cal, doncs, és poder treballar amb totes les 
eines possibles perquè aquesta viabilitat i aquesta futura activitat econòmica, empresa-
rial, turística, doncs, realment, ho sigui. Tal com ha dit la diputada del Grup de Junts 
pel Sí, cal posar en context la construcció d’aquest aeroport. Es van iniciar les obres el 
2007, però clar, tots els estudis previs, el pla director, es van fer en un moment de gran 
eufòria econòmica. En aquell moment, poc pensàvem, no?, com seria l’esdevenir i la 
profunda crisi econòmica que hem patit, a nivell mundial.

L’aeroport s’inaugura el 2010, en temps, no?, bé..., de màxim impacte de la crisi eco-
nòmica. I ara que comencem a veure que hi ha una petita recuperació econòmica, crec 
que és el moment de poder treballar i de poder posar-ho en valor. No obstant, des del 
Grup Socialista, sí que, com va haver-hi unes suposades irregularitats amb relació a 
contractacions i pagaments sense justificació, des del Grup Socialista es van fer tota una 
bateria de preguntes que encara no han estat contestades i que nosaltres reclamaríem 
que es contestessin, que eren sobre la durada de les adjudicacions, sobre els titulars de 
les empreses i persones que integren els consells d’administració.

En fi, creiem que cal posar transparència, cal saber com està funcionant i cal posar 
totes les eines perquè es millori. Com deia, nosaltres votarem a favor de les propostes, 
també creiem encertades, no?, les transaccions que s’han fet amb les dues propostes de 
resolució, i això..., posem en valor que, si volem un reequilibri territorial de veritat, cal 
posar en valor aquesta infraestructura. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula la diputada Hortènsia Grau, del Grup Parlamentari 
Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, a mi és que això de l’aeroport de Lleida Alguaire em re-
corda la..., sí que era un moment de bonança econòmica, però va ser un projecte que va 
portar molt de debat, en el si del Govern tripartit. 

I, a més, va ser una de les «bronques» que normalment hi havia entre els departa-
ments de política territorial, en aquella època PTOP i el Departament de Medi Ambient. 
I aquesta va ser una de les «bronques» sonades... Vull dir, ja han passat anys, i jo penso 
que les coses..., ens ho podem dir. Per què? Perquè hi havia..., almenys, la força que lla-
vors estava..., bé, jo representava, no?, no hi estàvem d’acord. I no hi estàvem d’acord, i 
això volia dir enfrontar-nos, també, a la gent nostra en el territori, que sí que demanava 
aquesta instal·lació, perquè en aquella època, que no només a Catalunya, sinó a Espa-
nya, semblava que tothom havia de tenir universitats, tothom havia de tenir aeroports, 
tothom havia de tenir estacions d’AVE.

Que és una..., jo crec que és una mala manera d’entendre, o no la més adequada ma-
nera d’entendre el reequilibri territorial, perquè penso que es pot fer reequilibri territorial 
invertint en els territoris, però d’una altra manera. Per què? Perquè ja hi havia previsions 
de que aquest aeroport..., bé, primer, aquest aeroport, mediambientalment, problemes a 
manta, perquè hi havia zona ZEPA, hi havia protecció d’aus, amb tot el merder que ja te-
níem de les ZEPA. Però és que, després, hi havia un tema de transport, que anava molt 
lligat al sector agroramader, però això no ha acabat de sortir.
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També hi havia informes que ja deien la previsió dels problemes que hi hauria, del 
clima, de la climatologia. Que bé, ara per exemple, parlant de la climatologia, el punt 1 
de la proposta del PP, clar, nosaltres no el votarem a favor. Almenys, fins que no es faci 
l’auditoria. Perquè, a més, està demostrat..., mira, el sistema aquest antiboira el tenen 
poquíssims aeroports a Europa. És que justament ens ho va explicar el secretari de Mo-
bilitat en una reunió que vam tenir. Són uns sistemes caríssims. Clar, si estem parlant 
d’inversions en les que volem un retorn social, no?, en què hem de mirar el que posem 
i quin retorn té, ens sembla que no és admissible, quan a més, a Lleida tenim tota una 
xarxa capil·lar de carreteres, de camins, tant a la part de Ponent com al Pirineu, que ne-
cessitem fer inversions, perquè allà sí que viu gent i allí hem d’invertir en això.

Per tant, nosaltres no hi donarem, en aquest primer punt, d’aquest sistema antiboira, 
no donarem suport. Al punt 2, doncs sí, perquè bé, pensem que si hi ha un organisme, que 
és la Taula estratègica, doncs sí, però que de totes maneres, jo crec que el seu seria veure 
aquesta auditoria, veure realment quin retorn social, quina rendibilitat té, perquè és que, a 
més, no oblidem que si es tracta d’un aeroport per portar esquiadors al Pirineu, també te-
nim l’aeroport d’Andorra a la Seu d’Urgell. Ara tenim l’aeròdrom aquest, que es vol fer a 
la Cerdanya, i tenim un problema de canvi climàtic, que no sé, en pocs anys... (l’oradora 
riu) això de portar esquiadors al Pirineu, doncs... Esperem que tots els anys, Javier, siguin 
tan bons com aquest ha sigut, però el tema..., si tot ho hem de fonamentar amb aquesta 
infraestructura, amb aquest futur negoci, que va de baixada...

Bé, els podem portar a fer activitats multiaventura al Pirineu, però a esquiar, es-
quiar, no ho sé. Per tant, nosaltres, ja resumint, demanem votació separada, en el cas de 
la proposta del PP, del punt 1 i del punt 3.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. El punt 1 i el punt 3 els podrem votar de forma junta? Sí? D’acord. 
Podem procedir a la votació? Volen alguna... Digui’m, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Sí, votació separada del punt 2, de la moció del Partit Popular. 
(Pausa.)

La presidenta

Per tant, podem votar l’1 i el 3, per una banda, i el 2, per l’altra... (Remor de veus.) Ah, 
1 i 3 era de la seva? (Veus de fons.) Ah!, no, no, era del partit... No, ja, ja, ja ho sé, però 
parlo de la següent proposta, la del Partit Popular, que s’ha demanat una votació separa-
da del punt 1 i 3, i, d’altra banda, la del punt 2. Per tant podem votar, d’una banda, l’1 i 3, 
i després el 2. Sí?

Primer votem el punt número 3, que es la Proposta de resolució sobre elaboració 
d’una auditoria, un pla de viabilitat de l’aeroport Lleida-Alguaire, presentada per la 
CUP - Crida Constituent.

Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.
I ara votarem la proposta de resolució número 4, presentada pel Grup Parlamentari 

del Partit Popular, que votem, en primer lloc, el punt 1 i 3, de forma conjunta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Cap.
Per tant, queda aprovada per tots els grups, excepte dos vots de Catalunya Sí que es 

Pot i CUP - Crida Constituent.
I el punt número 2.
Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
D’acord. Per tant, queda aprovat aquest punt i queden aprovats tots els punts de la 

proposta.
(Veus de fons.)
Perdó, i falta un altre punt.
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El lletrat

El 4.

La presidenta

Punt número 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per tots els grups, amb un vot en contra del Grup Parlamentari de la 

CUP - Crida Constituent.

Violant Cervera i Gòdia

Perdó. Presidenta, entenc que, de la proposta de resolució del PP, el punt número 1, 
amb l’esmena incorporada, eh?

La presidenta

Sí, sí, hem votat amb l’esmena incorporada, com ja havia manifestat el portaveu.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-17 

250-00806/11

Perfecte. Passem al punt cinquè de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre el mi-
llorament de la carretera C-17, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Té la paraula, per a la seva presentació, la portaveu del grup parlamentari, la se-
nyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Aquesta proposta, la fem com a demanda o comunicació de 
l’Ajuntament de Manlleu, que va aprovar una moció per a la millora de la C-17, i ens va 
demanar que aquesta moció pogués arribar aquí, al ple, eh? Això, per endavant.

Llavors, què és el que s’exposa en aquesta moció? Bé, doncs la importància d’aques-
ta carretera. Bé, aquesta és de les que forma part d’aquesta xarxa capil·lar, no? No és 
una gran via, però és la xarxa capil·lar que, a més, afavoreix ja les comunicacions quoti-
dianes, diàries de la gent que es desplaça pel territori per anar a treballar.

Aquesta..., no es tracta ni d’ampliar la via ni de fer més, o sigui, ocupar més territori, 
simplement són les millores necessàries per garantir la seguretat. És un tema de man-
teniment.

Això va ser, bàsicament, arran, bé... Hi ha una plataforma que es diu Stop Accidents 
a la C-17, perquè, com saben, al setembre hi va haver uns despreniments de terra i això 
va causar un accident mortal. Ja hi havia hagut, eh?, més accidents en aquesta carrete-
ra, especialment en alguns trams, eh?, municipals, entre els trams de Tagamanent i Ai-
guafreda, perquè hi ha corbes mal peraltades, hi ha despreniments. 

Per tant, per no allargar-ho, nosaltres el que demanàvem era que dins de la progra-
mació de manteniment de carreteres que fa el Departament de Territori, doncs tingués 
en compte incorporar els trams aquests més perillosos i també que es plantegés, més a 
mig termini, o sigui, ara com a urgent arreglar els trams més delicats, i més a mig ter-
mini, doncs, anar eliminant els elements més perillosos i anar augmentant les mesures 
de seguretat, sobretot en aquells trams més col·lapsats.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Grau. Té la paraula el diputat Sergio Sanz, del Grup Parlamentari 
Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, doncs, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Tot i 
que sí que voldria anunciar que, bé, si això és una demanda per part de l’Ajuntament de 
Manlleu, potser hauríem de valorar quins mecanismes de coordinació entre administra-
cions hem de tenir, perquè tampoc em sembla raonable que quan hi ha aquesta mena de 
problemes s’hagi de fer a través de propostes de resolució. 
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Jo entenc que els neguits de la..., bé, dels accidents es causen, però sí que potser 
hauríem de pensar en quins mecanismes de detecció ordinaris i d’incorporació d’aques-
tes millores a la planificació de manteniment, tenim. Perquè pensem que totes aquestes 
qüestions haurien d’estar ben planificades i no anar-les fent en base a la detecció que a 
través dels nostres contactes puguem tenir. Hauríem de tenir mecanismes propis de l’ad-
ministració que fossin més automàtics.

I reiterem això, que hi votem a favor.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Té la paraula el senyor Raúl Moreno, del Grup Parlamentari Socialista.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, jo crec que s’han dit moltes coses d’un tema que és bastant 
obvi, que són les condicions en les quals es troba la C-17. És una via de connexió molt 
important que necessita, jo crec, d’una actualització pel que té a veure amb la seguretat 
i, bé, en tot cas, amb la freqüència del transit, perquè, com bé diu la proposta de resolu-
ció, en el moment que l’R3 té algunes dificultats o algunes deficiències, l’acumulació de 
vehicles a la C-17 és molt important. I, per tant, caldria, en tot cas, un estudi molt més 
acurat de quina manera podem millorar l’afluència de vehicles. I, per altra banda, una 
inversió que asseguri una actualització de la via que permeti millorar el paviment, que, 
a més a més, està deficient i està mal peraltat; les corbes que en aquests moments té la 
C-17 i també, sobretot, les voravies són escasses en alguns trams i per tant no permeten 
l’estacionament segur de vehicles en cas d’avaria.

Per tant, donarem recolzament com a grup parlamentari a aquesta proposta de reso-
lució.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyor Moreno. És el torn del Partit Popular, el diputat Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, me parece que se trata de un progreso vial y votaremos a favor.

El vicepresident

Molt concís. Moltes gràcies, senyor Villagrasa. És el torn del diputat Saladié, de la 
CUP - Crida Constituent.

Sergi Saladié Gil

Moltes gràcies, president. Nosaltres estem, en lo fons que es planteja amb aquesta 
proposta de resolució, d’acord. Sabeu que el nostre grup i la nostra organització política 
no estem per anar construint noves autovies, sinó per afavorir lo transport públic, espe-
cialment lo ferroviari, que és un dels grans dèficits que tenim al nostre país, com recull 
lo Pla territorial general de Catalunya. 

Lo que passa que, en aquest cas concret, i la proposta que fa aquí mos sembla molt 
encertada en lo sentit de no plantejar una nova autovia, sinó fer una reforma de l’actual, 
i per tant en aquest sentit, amb aquest fons, nosaltres hi podríem estar d’acord, no?, que 
es fes un arranjament general d’aquesta via, que és cert que té molts punts negres, que té 
molts trams conflictius i que caldria donar-los solució amb la màxima celeritat possible.

Lo que passa que al tractar doncs tota la proposta de la C-17, sense concretar quins 
trams són de gestió directa de la Generalitat, quins estan concessionats i aquestes con-
cessions que han tingut uns costos públics molt importants de més de 270 milions d’eu-
ros i que, possiblement, s’ampliïn 80 milions d’euros més per al rescat del tram Vic-Ri-
poll, doncs, fa que no puguem donar suport si això no es clarifica. És a dir, plantejar 
ara una gran obra d’arranjament d’aquesta via que és necessària, i segurament en molts 
trams i punts negres és urgent, si no està supeditat a una major transparència sobre a qui 
acaben beneficiant totes aquestes actuacions en aquesta via, nosaltres el que farem és 
una abstenció amb lo benentès que estem d’acord amb lo fons, però que no queda prou 
clar ni concretada aquesta qüestió formal amb relació a la concessió o la gestió d’aques-
ta via.

Moltes gràcies.



DSPC C 368
29 de març de 2017

Sessió 18 de la CT 30

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Junts 
pel Sí, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas intentaré explicar algunes coses a veure si aporto 
llum a les preguntes que feia el senyor Saladié en aquests moments. De fet, ja anuncio 
vot favorable de Junts pel Sí a la proposta de resolució. 

A mi em sembla interessant i va en la línia en la qual està treballant el Departament 
de Territori. Cert que va haver-hi una desgràcia i per tant, diguem, ara sembla que a ve-
gades, diguem, les actuacions van a contrarellotge o van a remolc dels fets, però no és 
així. Volem posar en valor que el Govern de la Generalitat treballa en el manteniment. 
Dir-los que, pressupostàriament, ja hi havia dues obres, per valor de 2,2 milions d’euros 
en aquest àmbit, previstes, i per tant són unes obres que són a curt termini, unes obres 
que sortiran a licitació aquesta primavera. De fet, han sortit a licitació i, en tot cas, s’es-
pera que es puguin començar a executar aquesta primavera. 

Una primera millora del ferm entre el municipi de la Garriga i el tram de la Garriga- 
Centelles, per tant, per tal de dotar-lo amb ferm antilliscant, i amb la qual cosa millorar 
les condicions de seguretat, especialment, diguem-ne, en les temporades més hivernals 
on produeixen..., en tractar-se d’una via amb molta baixada, s’intentarà evitar..., amb 
aquestes mesures. Això té una inversió d’1,2 milions d’euros, i està previst que es realit-
zi en un termini de dos mesos.

I després hi ha una altra obra també en la mateixa línia, que està en procés de licita-
ció, per ser executa durant aquesta primavera, que és la de protecció dels talussos entre 
Granollers i Centelles, per un valor d’un milió d’euros. Aquí s’inclou la revisió de vint 
talussos i la col·locació de 33.000 metres quadrats de xarxa metàl·lica, de malla metàl·li-
ca que permetrà evitar el despreniment d’algunes roques. I per tant, des d’aquest punt de 
vista, seguim, eh?, vull dir que..., en el procés de seguretat.

Més enllà, hi ha un plantejament, i és evident, tal com s’exposa en la proposta de re-
solució, en el fet de la C-17 és una via altament col·lapsada, en part, diguem, degut a la 
manca d’un servei ferroviari com déu mana, des de la R3, una línia amb eterns retards, 
una línia molt dificultosa, i, per tant, diguem-ne, la utilització que insta o motiva és la 
utilització del vehicle privat.

En aquest sentit, hi ha en procés de redacció, en aquests moments, un projecte de 
millora de la C-17 en el seu enllaç amb l’AP-7 i la BV-1432, que establint un tercer car-
ril addicional de la C-17 entre l’enllaç de la C-35 i l’enllaç de Granollers Sud, per tant 
intentant descongestionar l’àrea sud, al voltant, diguem, de l’anella de Granollers, per la 
qual cosa entenem que això també ha de facilitar el trànsit en aquest àmbit.

Volem posar en relleu també que aquesta obra, valorada aproximadament entre 30 i 
35 milions d’euros, quant tinguem el projecte finalment redactat veurem quin és el cost 
definitiu. És un projecte que s’està treballant conjuntament amb les administracions lo-
cals i per tant és un treball que hi ha govern i administracions locals per intentar definir 
un element, una millora en aquesta via que, a més a més, també produeixi una millora en 
la mobilitat dels municipis contigus.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació?
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aprova amb el vot de tots el grups parlamentaris, excepte una abstenció del Grup 

Parlamentari la CUP - Crida Constituent.
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Proposta de resolució sobre la racionalització dels horaris de la línia R3 
de rodalia

250-00808/11

Passem al sisè punt de l’ordre del dia, proposta de resolució sobre la racionalització 
dels horaris de la línia R3 de rodalia, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot. Té la paraula la seva portaveu, la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Com veuen, van les dues en paquet aquestes propostes de reso-
lució, perquè, a més, afecten el mateix territori i, com deia fa un moment el Marc San-
glas, justament, una part del problema que la C-17 estigui tan col·lapsada és perquè la 
R3 tampoc no funciona com ha de funcionar, té uns greuges històrics. De fet, també en 
aquest cas, aquesta proposta de resolució sorgeix també d’una sèrie de demandes que 
ens fa arribar la..., d’una moció també que registren, a nivell municipal, la plataforma 
«Perquè no ens fotin el tren», i ho presenten a l’ajuntament i també ens ho fan arribar al 
grup, i ens en fem ressò. 

Perquè, bé, de fet, també aquest col·lectiu ja s’havia reunit, el febrer de l’any passat, 
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat també per parlar del tema de la raciona-
lització d’horaris. I aquí sí que el que es demanava era sobretot això, no?, poder conciliar 
els horaris amb les freqüències i amb els hàbits de vida de la població, i també una rapi-
desa real, perquè ells diuen que..., qüestionaven el fet que els trens bala, a vegades, per 
molt que estalvien cinc minuts però, en canvi, treuen possibilitats, diguéssim, que la rapi-
desa respecte als semidirectes no té avantatges. També l’augment de freqüència. També, 
el fet que importants nuclis estiguessin sense regular, com ara Centelles, i, per últim, tot el 
tema d’intermodalitat i els enllaços amb la Tor de Querol i amb la resta de transport pú-
blic. Per això nosaltres fèiem aquesta proposta de resolució, que tots han pogut llegir, i 
també he de dir que, bé, després em posicionaré, si de cas, sobre les esmenes, ja ho expli-
carà el diputat de Junts pel Sí, però, bàsicament, nosaltres el que demanem és el compro-
mís, una mica, que va prendre el Departament de Territori amb la plataforma, no?, que 
era això, la revisió de tots els horaris per, realment, conciliar freqüències amb moviments 
de població, la coordinació en les actuacions d’Adif, que és la titular dels serveis, d’acord? 

I llavors, aquí, sobretot, hi havia el tema del creuament dels trens, i això s’ha de co-
ordinar necessàriament amb Adif. I també la coordinació amb Adif i Renfe per al tema 
dels vagons, o sigui, la quantitat de vagons i vehicles que es puguin augmentar, i també 
la millora d’aquests combois. 

Per tant, en tot cas, nosaltres hem transaccionat... Espereu un moment, perquè tinc 
un embolic de papers, avui.... Aquí... Hem arribat a una transacció del punt 1 i del punt... 
Ara ho tinc repetit? (Pausa. Veus de fons.) Sí, exacte, perdona, eh? És que tinc repetit..., 
del 3, no?, al punt 2.b, exacte. Bé, que ho expliqui el Joan Ramon, perquè jo avui, amb 
això de Gallecs, vaig una mica «despindolada».

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Deixem (la presidenta riu) que el diputat Joan Ramon Ca-
sals, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, ens expliqui, finalment, el que han 
transaccionat.

Joan Ramon Casals i Mata

No, en veritat no és culpa de que avui vagi atabalada l’Hortènsia, sinó és que nosal-
tres, quan vam presentar les esmenes, és cert que les vam presentar numerades mala-
ment, i vam posar punt 3 quan realment és el punt 2.b, l’esmena i l’esmena 4 es refereix 
al 2.c, eh? I per tant, l’error és nostre i, per tant, demano disculpes a tots, i especialment 
a l’Hortènsia, per generar-li, diguéssim, aquest error, eh?

En tot cas, nosaltres, diguéssim, estem d’acord en el fons de la proposta de resolució, 
com molt bé, també s’ha dit, correspon també als compromisos que hi ha per part del 
Govern de la Generalitat en un punt que és molt important, que és a millorar el trans-
port públic de Catalunya, especialment amb la R3, que té i que és molt important, per 
al transport, diguéssim, de la gent, transport públic del Ripollès, d’Osona i de la Cerda-
nya i de moltes altres comarques. El problema, i aquí sí que hem de fer referència, abans 
d’explicar exactament les esmenes i el que, diguéssim, hem treballat amb Catalunya Sí 
que es Pot, és el per què estem aquí.
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Estem aquí perquè l’R3 és una d’aquelles famoses infraestructures, per no dir, gai-
rebé la més famosa infraestructura que l’Estat no fa les inversions que li toquen. Estem 
parlant d’una línia de tren, de transport públic que viatgen centenars de milers de perso-
nes a l’any, i quan només té una sola línia. I que els trens s’han de creuar en algun dels 
punts que estan fets des de fa molts anys. Fa dècades que hi ha el compromís, per part 
de l’Estat, de fer el desdoblament, i encara no s’ha fet. Però no sé si tenim la sort que 
ahir va venir, eh?, el president de l’Estat espanyol a dir que faria 4.000 milions d’euros 
d’inversions en rodalies.

Casualitat, si ens anéssim a l’any 2007, eh?, sentiríem ministres i presidents de l’Es-
tat espanyol fent la mateixa promesa, i fins i tot signant el famós Pla d’infraestructures 
de rodalies de Barcelona, que preveia 4.000 milions d’euros d’inversió, eh? dels quals 
encara queden pendents per invertir –i ha passat el termini, eh?, dos anys després d’ha-
ver acabat el termini–, queden pendents d’invertir 3.461 milions d’euros. Casualitat, que 
són els que va prometre ahir el senyor Rajoy. Deu ser que poder ara, deu anys després 
de que s’haguessin haver fet, els volen fer. Tant de bo, si fessin aquesta inversió, o l’ha-
guessin fet quan tocava, no tindríem aquesta proposta de resolució, la línia R3 estaria 
desdoblada i no tindríem els problemes.

Per tant, tenim molt clar que la solució és que es faci el que toca per part de l’Estat, 
invertint el que fa anys que deu a Catalunya, el que hem intentat, també, en tot cas, és 
la part dels compromisos que ha d’assumir aquest Parlament i el Govern de la Genera-
litat, que és millorar amb el dèficit d’infraestructura o amb la poca infraestructura que 
hi ha, en aquests moments, a l’R3, el servei als usuaris que, en tot cas, es mereixen tenir 
el millor servei possible. Per això hem..., o hi ha la proposta de transacció en el punt 1: 
«D’instar el Departament de Territori i Sostenibilitat a manifestar el seu compromís a 
seguir treballant per aconseguir les millores a la línia 3 i a fer el seguiment de les actua-
cions compromeses», tant per part de la Generalitat, eh?, com per part de l’Estat.

I sobretot, el punt 2 seria: «Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat perquè 
presenti, abans d’acabar l’any, una proposta de racionalització del servei de rodalies per 
tal de ser consensuada amb els municipis i els agents socials, que són part dels que por-
ten aquesta proposta de resolució, perquè inclogui nous horaris en la línia i contempli 
accedir i millori, diguéssim, aquests horaris, amb el que seria la conciliació familiar i 
els moviments naturals de la població i també a coordinar-se amb la xarxa de transport 
públic, amb la resta de xarxa de transport públic de la zona per, justament, millorar 
aquesta conciliació, i aquesta millor conciliació d’horaris.»

També, seria el 2.b: «Instar Adif a la realització urgent d’obres i infraestructures ne-
cessàries per millorar la circulació dels trens a la R3.» Esperant aquesta... –ara sí que ho 
afegeixo–, esperant aquesta promesa, que jo ja no em crec, doncs, mirar de..., en tot cas, 
que hi hagi més punts de creuament dels trens i poder, per tant, oferir un millor servei 
als ciutadans. I el que seria el 2.c: «Instar Renfe a fer una gestió adequada del material, 
per tal que, com diu la moció, «es miri que els trens de més llarg recorregut siguin més 
còmodes que els que ho són actualment.» Perquè estem parlant de que hi ha trajectes de 
més de tres hores, en aquesta línia. I això seria sobre el que hem parlat i treballat.

La presidenta

No ens ha quedat gaire clar la transacció exacta... (Rialles.) Al lletrat i a nosaltres...

Joan Ramon Casals i Mata

Perdó..., és que estan malament els números, eh? Seria: hi ha una transacció al punt 
1, que aquesta sí que és molt clara. I la que posa punt 3, és en el punt 2.b, 2.b que la 
transacció és: «Instar Adif a la realització urgent», que és el text que teniu, «de les obres 
i infraestructures necessàries per a una millora de la circulació de trens a R3, especial-
ment en més llocs on els trens puguin creuar-se i poder oferir una major oferta de ser-
veis als ciutadans.» (Veus de fons.) El..., sí, i l’esmena que posa número 4, realment és la 
substitució del punt 2.c (Veus de fons.) Correcte, sí, i l’esmena 2 és 2.a.

La presidenta

I l’esmena 2 és 2.a. (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) Està clar? Seguim amb la resta 
de grups parlamentaris, té la paraula la senyora Marina Bravo, portaveu del Grup Par-
lamentari de Ciutadans.



DSPC C 368
29 de març de 2017

Sessió 18 de la CT 33 

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, no iba a añadir mucho, porque la exposición de Hortènsia 
Grau, de la diputada de Catalunya Sí que es Pot ya había sido bastante clarificadora. Son 
necesidades que, desde luego, hay que tener muy en cuenta, la movilidad de los viajeros, 
los horarios para los que puedan ser más útiles. Intentar incrementar el número de via-
jeros de esta línea ofreciendo mejores conexiones con las estaciones de tren, conexiones 
desde zonas más alejadas de estas estaciones, facilitar la intermodalidad con buses coor-
dinados con los horarios de los trenes, hay muchas cosas que se podían hacer.

Lo sorprendente es que, desde 2010, que se tiene la gestión de este servicio, no se 
hayan hecho. En cuanto a las actuaciones en infraestructuras necesarias en la línea, 
nada más que decir que son muy, muy necesarias, y que ya tocan. Eso es cierto, que ya 
tocan, que nosotros también esperamos, como ha dicho el diputado de Junts pel Sí, que 
por fin se materialicen. 

Ahora bien, también quiero ver a ver si esta vez tenemos la suerte de que el Govern 
de la Generalitat colabora con las actuaciones que quiere llevar a cabo el Ministerio de 
Fomento y ayuda para que el estudio informativo salga adelante, porque este estudio in-
formativo ya se ha puesto sobre la mesa y ha sido imposible sacarlo adelante.

Quiero ver, a ver si esta vez tenemos la suerte de que, en lugar de hacer oposición, en 
lugar de dificultar cualquier actuación del Ministerio de Fomento, nos ponemos a traba-
jar conjuntamente y de forma leal, no para que el Ministerio de Fomento haga aquí lo 
que quiera, que ya sabemos que esa no es la situación, que hay que tener muy de acuer-
do al territorio. Pero necesitamos un territorio que quiera colaborar, que quiera que esas 
actuaciones, de verdad, se lleven a cabo y que no se esté preocupando de si..., quién se 
pone la medallita en cada caso. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula la diputada Eva Martínez, del Grup Parlamentari 
Socialista.

Eva Martínez Morales

Sí, gràcies presidenta. Bé, aquesta no és la primera proposta de resolució que fem sobre 
la millora de les infraestructures ferroviàries en aquesta comissió. De fet n’hem tractat, 
des de diferents punts de vista: accessibilitat, horaris, millora de les estacions, no?, totes 
les inversions que calen per tal de que realment el tren es converteixi en el substitut del 
cotxe. Perquè, tal com també parlàvem en l’anterior proposta de resolució, sobre la C-17, 
al final, si no saps que el tren et podrà portar a l’hora que es preveu, al lloc on vols anar, 
òbviament, al final, acabaràs utilitzant altres mitjans. I, en aquest cas, el que acabaràs 
és agafant el cotxe, no? per poder arribar a treballar, a una visita mèdica, a estudiar o al 
que sigui.

Llavors, és responsabilitat de tots fer tot el possible perquè hi hagi aquestes millores. 
Em sembla..., no ha vingut cap persona d’aquest col·lectiu, de Perquè no ens fotin el tren, 
però crec, també, que és important valorar la feina que han fet de..., bé, d’explicar quins 
són tots els perjudicis que tenen els usuaris d’aquesta línia R3, no?, i a més, fer-ho saber 
als diferents grups parlamentaris i també al territori, amb la presentació de diferents 
mocions amb els ajuntaments.

I és que, de fet, són molts els ajuntaments, els territoris que tenen estacions i que ens 
demanen, doncs, que es facin aquestes inversions. Per exemple, en el cas de Manlleu, fa 
uns mesos, hi havia una sèrie de manifestacions per part de ciutadans, que demanaven 
coses que crec..., molt senzilles, no?, però que no es fan, i que ells el que demanaven és 
que simplement, que les coses, a l’estació, funcionin com haurien de funcionar.

Demanaven millor accessibilitat per a les persones amb dificultats de mobilitat; una 
millor senyalització, per saber en quina via arribaven els trens; que funcionés la mega-
fonia a les estacions, o que es pogués validar el bitllet abans de pujar al tren. És a dir, 
al final, són demandes senzilles, que des del Govern de la Generalitat s’haurien de tenir 
presents, no? per poder donar una resposta immediata, més enllà de reclamar, com tam-
bé des del Grup Socialista es reclamen, les inversions a l’Estat espanyol.

Bé, el nostre vot serà favorable en tots els punts, no?, també, de les transaccions que 
s’han proposat. 
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Bé, per últim: si no hi ha diàleg, no hi hauran acords. Llavors, jo reclamo diàleg en-
tre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat. Ara ja s’han posat les cartes sobre 
la taula en temes d’inversions en infraestructures i cal diàleg.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular, 
el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias, presidenta. Nosotros votaremos a favor, porque es verdad que el Gobier-
no de España, incluso en época de crisis, ha estado invirtiendo. Quizás no todo lo que 
sería deseable, pero ha estado invirtiendo. ¿La Generalitat, en temas de infraestruc-
turas, qué hizo, en tiempo de crisis? Volcó todo en la L9, sobre todo, con sobrecostes 
elevados en la L9. Dejó un barrio de Barcelona como un queso gruyere, el barrio de la 
Zona Franca, lleno de agujeros, eso sí, sin estación de metro. Y, por lo tanto, cuando se 
quejan del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Generalitat no está para dar ejemplo, 
para nada, de cómo se ejecuta una obra en infraestructuras.

En este caso, compartimos gran parte de la moción, sabemos que se han hecho mejo-
ras en rodalies, pocas, pero se han hecho en época de crisis. Ahora se anuncia, pues, que 
se van a hacer muchas más, una inversión de más de 4.000 millones. Y yo no les entien-
do, porque cuando no se invierte, porque no se invierte; si se invierte, porque se invierte; 
si se anuncia, porque se anuncia; si se ejecuta porque se ejecuta. De verdad, es algo sor-
prendente, eso..., no sé, no sé qué es lo que quieren.

¿Les sabe mal que se anuncie que se va a invertir mucho más ahora que cuando está-
bamos en época de crisis? Oiga, no se enfaden, tienen que estar contentos, lo que es de-
primente es el papel de la triste figura, del señor Rull, que va a un encuentro, que llega 
tarde, y que, delante del Gobierno de España, pone la cara del perro tristón, ¿eh?, y en 
vez de tener una actitud propositiva y de colaboración, pues, hace el papel de la triste 
figura. 

Oiga, contra más se colabore, mejor para todos los catalanes, y si hay un compromi-
so en inversión, pues que se ejecute. Y, por lo tanto, como esta propuesta de resolución 
va en la línea de lo anunciado, pues votamos a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el senyor Sergi Saladié, del Grup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent.

Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. Mos trobem davant d’una proposta reiterativa, ja..., no sé si va 
ser la segona o la tercera sessió de la comissió, ja us vaig proposar a la majoria de grups 
que us asseguéssiu o mos asseguéssim un dia i féssim lo llistat de tots los greuges fer-
roviaris i ho votàvem un dia i ja ho teníem votat, perquè, si no, mos anem trobant que 
cada sessió anem votant un tram. Ara la R3, ara la 15, ara la que sigui... I és molt in-
teressant, perquè és una de les apostes estratègiques que nosaltres, com a organització 
política, tenim amb relació a la mobilitat, però no només. És a dir, a nivell europeu, a 
nivell de l’Estat, a nivell fins ara autonòmic, doncs, almenys de boca, doncs, és un dels 
reptes que sempre que es diu que s’han de millorar, lo que passa que, a l’hora de la 
veritat, doncs, veiem com aquesta infraestructura cada dia està pitjor. I, al final, sem-
pre acabem igual, amb aquestes propostes de resolució, en via morta. És a dir, acabem 
aprovant un munt de coses, tots mos podem quedar més o menys satisfets, però al final, 
lo que veiem és que, a la setmana següent, allò que estava malament, està igual o pitjor.

Des d’aquest punt de vista, nosaltres continuarem donant suport de totes aquelles 
mesures que fan referència..., que insten el Govern nostre a tirar endavant aspectes que 
depenen de la nostra competència. I com sabeu, doncs, mos abstindrem en aquests as-
pectes que fan referència a demanar coses a Adif o a Renfe, perquè ja mos hauria de 
caure una mica la cara de vergonya, a tots plegats, de dir..., hem de canviar el xip. Per-
què, el que no pot ser és que continuem sempre fotent cops de cap a la mateixa paret i 
no reaccionem. 

És a dir, ja sabem que està malament, i a base d’aprovar mil resolucions aquí, el Go-
vern no canviarà d’actitud, al menys en lo curt termini, amb el qual, nosaltres pensem 
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que estem en condicions de poder rompre amb l’Estat i edificar –nosaltres i des d’aquí– 
les nostres infraestructures ferroviàries. 

Gràcies.

La presidenta

Entenc, senyor Saladié, que demana votació separa d’algun punt?

Sergi Saladié Gil

A veure, respecte a la nova nomenclatura, entenc que el punt..., la introducció del 
punt 2 i el punt 2.a, quedaria fusionat amb la transacció. És així? No? (Veus de fons.) 
D’acord. Llavors, demanaria votació separada del punt 9, diguéssim, 3 i 4, del que ara 
és 3 i 4, i es podrien votar conjuntament, aquests dos. Serien los antics 2.b i 2.c, entenc, 
sí? (Veus de fons.)

La presidenta

Està aclarit. (Hortènsia Grau Juan demana per parlar.) Senyora Grau?

Hortènsia Grau Juan

És que abans..., ha estat, suposo, la numeració diríem..., que el punt 1 és la transac-
ció, que tenen tots els grups. El punt 2 substitueix... També, la transacció substitueix 
l’entrada del punt 2 i el punt a, d’acord?, és tot el 2, 2.a. 

L’esmena 3 correspon al punt 2.b, i l’esmena 4 substitueix el punt 2.c. Me penso que 
amb això ja queda clarificat. (Veus de fons.) Dos, 2.a, l’entradeta i l’a... (Veus de fons.) 
Substitueix el punt 2.c.

La presidenta

D’acord. Per tant, votem, en primer lloc, l’1 i el 2, i després el 3 i el 4, de forma con-
junta? Tothom d’acord? Sí?

Doncs, votem l’1 i 2.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat.
Punts 3 i 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
S’aproven amb una abstenció del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Proposta de resolució sobre el cobrament de l’impost de béns immobles 
a les societats concessionàries de les autopistes de peatge

250-00827/11

I passem a l’últim dels punts de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre el cobra-
ment de l’impost de béns immobles a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge, presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva pre-
sentació, la portaveu Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Muy brevemente, esta iniciativa da refuerzo a otras presentadas 
en los ayuntamientos, en distintos municipios, en relación a recuperar el cobro íntegro 
del IBI que pagan las empresas concesionarias de las autopistas de peaje. En la expo-
sición de motivos se explica ya un poco la problemática. Los contratos iniciales de las 
concesiones establecieron unas cláusulas que garantizaban ciertas concesiones, valga la 
redundancia, a las empresas adjudicatarias, concesiones tributarias, concesiones de dis-
tinta índole, que se han ido prolongando año tras año.

La problemática general de las autopistas de peaje la conocemos todos aquí, se ha ha-
blado mucho. La situación actual no nos parece justa ni equitativa y creemos que se debe 
revertir cuanto antes. Las concesiones originales pudieron tener su justificación en algún 
momento, pero ya hace mucho que la perdieron y generaron situaciones que en la actuali-
dad son realmente injustas. Las prórrogas han sido un verdadero escándalo y nosotros lo 
criticamos abiertamente. La cuestión del IBI es uno de los ejemplos, que se agravó e in-
cluso llegó a estar en los tribunales cuando empezaron a mermar los ingresos que tenían 
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los entes locales. Las autopistas, hoy en día, vuelven a estar en los tribunales, por muchas 
otras causas y por muchas otras concesiones y por muchos... Vamos, muchos condicio-
nantes que no eran, desde luego, claros y que seguramente acabaremos pagando todos los 
ciudadanos.

Esperamos, de verdad, queremos que no se prorrogue ni una más de las concesiones 
existentes, pero, de momento, instamos al Govern de la Generalitat a asesorar y a ayu-
dar a los municipios que los necesiten y a agilizar los trámites para que puedan ingresar 
el cobro íntegro del impuesto cuanto antes. 

Por último, y teniendo en cuenta que el agravio comparativo que generan las auto-
pistas de peaje y que nosotros compartimos ha sido utilizado recursiva y cansinamente 
como argumento a favor de la ruptura y de la secesión por aquellos que defienden que 
los problemas que ciertamente tenemos en toda España, como el paro, la corrupción, o 
el capitalismo de amiguetes no existirían en una Cataluña independiente, por todo esto, 
antes de acabar me gustaría leer quién firmaba el convenio del Real decreto que prorro-
gó estas condiciones, estos beneficios y que, además prorrogaba las concesiones de las 
autopistas, no solo las catalanas, sino también la AP-2 y la AP-7, hasta la fecha en la que 
estamos ahora.

Es el Real Decreto 2346, del 98, de 23 de octubre, por el que se modifican determi-
nados términos de la concesión de autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anó-
nima. Y lo firman el Ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado; el consejero de Polí-
tica Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya, Pere Macias i Arau; el 
consejero director general de Autopistas Concesionaria Española, Sociedad Anónima, 
que además es Josep Manuel Basáñez Villaluenga. Piensen, estas personas, con qué 
partidos tienen relación y si de verdad creen que podemos defender que los problemas 
que afectan a España no estarían, en una Cataluña independiente. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i 
té la paraula la diputada Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, gràcies presidenta. Aquesta proposta de resolució creiem que, en aquests mo-
ments no tindrà ni cap efectivitat ni cap virtualitat, perquè les concessionàries afecta-
des, com són ACESA i Invicat, ja han manifestat la seva voluntat i predisposició a pagar 
i, pel que he parlat jo amb varis ajuntaments, estan disposats ja a pagar, abans de l’estiu, 
cap al mes de maig.

Per tant, es pagarà el cent per cent de l’IBI a aquests ajuntaments, per on transcor-
ren les autopistes, que recordem que, fins ara, tenien una bonificació del 95 per cent. Per 
tant, considerem que, en principi, no hauria d’haver-hi cap problema de cap tràmit que 
han de fer aquests ajuntaments amb les concessionàries per a aquest pagament, i pen-
sem que el bo seria, doncs, que el grup proposant de Ciutadans ens accepti l’esmena, que 
nosaltres hem posat que: «En tot cas, es pugui fer aquest assessorament legal i tècnic des 
del Govern de la Generalitat, a tots aquells ajuntaments que ho sol·licitin.» I això ho hem 
reflectit en l’esmena presentada que, esperem, doncs, que sigui acceptada. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Té ara la paraula la senyora Eva Martínez, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Eva Martínez Morales

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre vot serà favorable i també celebrem que s’hagi ac-
ceptat aquesta transacció que s’ha fet entre el grup proposant, de Ciutadans, i Junts pel Sí. 

Nosaltres també creiem que, bé..., aquest és un tema que majoritàriament, els ajun-
taments ja tenen controlat, ja entra en vigor, no, l’any passat, el 2016, a mitjans de 2016, 
i que ja les empreses concessionàries, ja han anunciat, doncs, que faran el pagament. 

No tinc la constància de si aquest pagament ja ha estat efectiu, però si que sé que és un 
tema en què s’està treballant, que s’ha anunciat i que, bàsicament, l’estan portant a terme, 
el que serien els organismes de gestió tributària i recaptació, que són de les diputacions.
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Llavors, en aquest sentit, entenc que, bé, en molts casos, per exemple, en el cas de la 
demarcació de Tarragona, era BASE, no?, que és l’organisme de gestió tributària i re-
captació de la Diputació de Tarragona, qui estava gestionant això i que, també, el que 
deien, doncs, que aquest IBI, doncs, arriba, en el cas de Tarragona, a més de 4 milions 
d’euros. 

Llavors, bé, veiem molt positiva aquesta proposta de resolució i el nostre vot serà fa-
vorable, perquè, evidentment, doncs, seran diners que aniran a les arques municipals, 
que, amb tot el deute que encara té de la Generalitat de Catalunya, doncs, bé que vindrà. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, felicitar la iniciativa de Ciutadans, perquè és cert que aquest 
és un tema que està a l’agenda i està en el calendari. De fet, ja hi ha molts ajuntaments 
que s’han presentat mocions en aquest sentit, perquè com bé diu a l’exposició de motius 
i explicava la diputada Marina, això va acabar..., tot i que les concessions acabaven el 
2021, el tema de l’exempció del 95 per cent de l’IBI acabava el 2016, a l’estiu del 2016. 
I, per tant, era important fer aquesta petició.

Pensem que això pot..., això està afectant, afectaria, aquesta mesura, noranta-vuit mu-
nicipis de Catalunya, noranta-vuit, vull dir que són molts i pot suposar uns ingressos ad-
dicionals per a aquests municipis, comptat, eh?, més o menys, d’uns 10 milions d’euros 
addicionals. Que, com bé deia la Laura, pensant, com..., el mal finançats que tenim els 
ajuntaments d’aquest país, doncs, és una bona injecció econòmica. També..., això vol dir 
que, al final, aquestes concessionàries, bé, doncs també acabaran pagant uns diners i, d’al-
guna manera, també posa fi a aquesta..., bé, a aquesta pràctica o aquest model, no?, que 
alguns en diuen el capitalisme d’amiguetes, uns altres en diuen les portes giratòries, no?, 
aquesta connivència que hi ha hagut entre determinades empreses i el poder polític i que 
ens ha portat casos tan flagrants, en aquest país, com el Castor o les radials de Madrid.

Per tant, nosaltres aplaudim aquesta proposta, que hi donarem suport i també que, 
en el Congreso, també continuarem vetllant perquè, a part d’això, puguem acabar amb 
totes les concessions que..., en no allargar el règim de concessions, que ens han sagnat 
als ciutadans i ciutadanes d’aquest país. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, nuestro voto será favorable.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari de la CUP, el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. Certament, mos trobem, doncs, davant d’una proposta de resolu-
ció que posa al descobert algunes de les males praxis que envolten tot lo que és lo sistema 
de gestió d’infraestructures d’alta capacitat i, sobretot, d’aquestes gestions privades que se 
n’han derivat, tant des del Govern de l’Estat, com des del Govern més nostrat. I en això 
tenen tota la raó, en l’exposició de motius, doncs, explicant aquest cas concret, de l’allar-
gament d’unes concessions amb unes condicions molt avantatjoses, amb lo qual també 
estava involucrat lo Govern de la Generalitat de Catalunya.

I certament, s’han allargat concessions per sobre dels guanys raonables que podrien 
tindre una certa lògica al seu moment. Ara estan reclamant, aquestes autopistes màfia, 
un pagament per baixada de la rendibilitat, per caiguda del trànsit. No es pot tindre més 
morro, eh? Diu: «Jo soc capitalista fins que em funciona malament lo negoci i llavors 
me torno socialista.» O aquesta elusió fiscal, no?, que se li permetia amb aquest conve-
ni, encara vigent, però que aquesta part concreta, doncs, dequeia l’estiu passat.
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Com sabeu, des de la nostra organització política estem a favor de la gestió i la titu-
laritat d’aquestes vies, i la titularitat pública d’aquestes vies i, tot i que el nostre escenari 
seria que es poguessin revertir aquestes situacions i, per tant, tornar a mans públiques 
la seua gestió de la forma més immediata possible, entenem que, com a mínim, o com a 
màxim, més ben dit, fins a l’any 2021 que s’exhaurix aquesta actual concessió, d’aques-
tes quatre vies aquí referenciades, l’AP-2, l’AP-7, la C-32 i la C-33, què menys que fer-
los pagar, a aquestes empreses, que tenen guanys estratosfèrics, un IBI a uns ajunta-
ments, en molts casos, on la infraestructura és més una nosa que un servei, perquè no 
tenen ni tan sols entrada o sortida en aquest servei.

Per tant, donarem suport a aquesta proposta de resolució i animem el Grup de Ciu-
tadans, doncs, a continuar en la línia aquesta de donar més transparència i més gestió 
pública de les infraestructures. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Podem procedir a la votació de la proposta?
Vots a favor, de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
Abans d’aixecar la sessió d’avui, caldria portar a terme una ampliació de l’ordre del 

dia amb dues propostes que ja coneixen els portaveus.

Sessió informativa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’estat del projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca 
i Salou i sobre les previsions d’inversió en aquest projecte (decaiguda)

355-00029/11

En primer lloc, fer decaure la sessió informativa a la Comissió de Territori, del con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat del projecte d’ampliació del centre recrea-
tiu i turístic de Vilaseca-Salou, que va estar presentada, al seu moment, pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans? (Pausa.)

Decau per assentiment de tots els grups.

Compareixences relatives als problemes derivats dels runams salins i la 
mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (decaigudes)

357-00301/11 a 357-00304/11

I, en segon lloc, també informar que la portaveu del Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot ha demanat per escrit també la retirada de les compareixences de di-
versos directors generals, perquè informin sobre la problemàtica dels runams salins i de 
la mineria al Bages, Súria, Sallent i Balsareny. (Pausa.) I, per tant, també queden decai-
gudes aquestes compareixences. 

Moltes gràcies.
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i onze minuts.
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