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Sessió 21 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i nou 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, Fer-
ran Civit i Martí, Irene Rigau i Oliver, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi-Miquel Sendra Vellvè 
i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Francisco Javier 
Domínguez Serrano i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Rafael Bruguera Batalla i 
Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí 
que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Ca-
talunya, 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 l’elaboració d’un protocol de bones pràctiques aplicable 

a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública (tram. 250-00940/11). Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 372, 34).

2. Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell (tram. 250-
00948/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 378, 23).

3. Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro (tram. 250-00956/11). Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 378, 34; esmenes: BOPC 412, 11).

4. Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president d’Aeroports Públics 
de Catalunya i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre el funcionament de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 356-00475/11). Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en la contractació de serveis de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire (tram. 354-00119/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

La presidenta

Comencem pel primer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre elabora-
ció d’un protocol de bones pràctiques aplicable... (Veus de fons.) Perdó, és veritat, tenim 
dos peticions de portaveus, que m’ho han dit abans. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en la contractació de 
serveis de l’aeroport de Lleida-Alguaire (retirada)

354-00119/11

Senyor Villagrasa...

Alberto Villagrasa Gil

Sí, presidenta. Era para anunciar la retirada del punto número 5.

La presidenta

Moltes gràcies. Senyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, per anunciar la substitució de la senyora Natàlia Figueras pel senyor Lluís Guinó 
i la senyora Irene Rigau per la senyora Dolors Rovirola.

La presidenta

Moltes gràcies. 
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de 
Can Feu, a Sabadell (retirada)

250-00948/11

Senyora Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Para anunciar la retirada del punto número 2.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies.
Per tant, queden retirats el punt 2 i el punt 5 de l’ordre del dia.
(Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.)
Digueu-me.

Rafel Bruguera Batalla

Sí, presidenta. Sí, per part del Grup Socialista avui els representants d’aquesta co-
missió serem el Rafel Bruguera i l’Assumpta Escarp.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Podem començar? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones 
pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió 
pública

250-00940/11

Per tant, punt número 1 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de bones pràctiques aplicable a la inauguració de qualsevol tipus d’inver-
sió pública, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva 
presentació, el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, presidenta. Yo soy de los nuevos, digamos, en la política. Cada día menos 
nuevos, pero nunca quiero perder esa inocencia, esa ilusión de ser nuevo y de no olvi-
darnos nunca ni de dónde venimos, ni a dónde vamos a volver, ¿no? Yo recuerdo que 
cuando se acercaban elecciones yo veía la televisión en mi casa y era un frenesí de inau-
guraciones, de actos, de fastos, que luego incluso con el tema de la Gürtel se ha visto 
mucho de ellos que derivadas, además de..., tenían, ¿no? Y realmente, a mí, como ciuda-
dano de a pie, que lo sigo siendo, me indignaba porque, no lo sé, creo que vivíamos en 
una democracia, pero seguíamos con las inauguraciones de Franco y los pantanos, ¿no? 
Creo que es una etapa que creo que tendríamos que tener superada.

Y luego observaba también una cosa que me molestaba bastante. O sea, cuando el 
político de turno acude a Villarriba a inaugurar una rotonda, parece que es gracias a él, 
que la ciudadanía está en deuda con él, ¿no? Mientras que cuando en Villabajo no se 
podía inaugurar la rotonda porque los recursos son finitos, pues, allí no acudía a discul-
parse o a pedir perdón por no haber hecho la obra, ¿no? Y creo que son los dos extremos 
del mismo vector, creo que hay un uso espurio de las inauguraciones. Hasta tal extremo 
llegó que, bueno, incluso la Junta Electoral Central ya reguló, en cierto sentido calenda-
rizó los actos de inauguraciones.

Pero quiero ir un poco más allá. Las inauguraciones al final no son más que la guin-
da final de un pastel de la gestión de la obra pública, ¿no? Que desde Ciudadanos si-
empre propugnamos que tiene que ser más pragmática, más profesionalizada y menos 
oportunista y mucho menos política. Pero toda la gestión que hemos hecho hasta ahora 
en las infraestructuras, lo que nos ha derivado, o gran parte, pues, son trenes vacíos, ae-
ropuertos sin pasajeros, muchas obras que el único objetivo era una foto y también, hay 
que decirlo, pues, a veces un 4 por ciento, ¿no?

Creo que son errores que se han cometido en el pasado y que se tienen que rectificar, 
que no podemos mantenernos en esa lógica porque ya hemos visto las derivadas que 
trae. Bertolt Brecht, cuentan que una vez preguntó a sus alumnos quién hizo las pirá-
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mides, y todos rápidamente le respondieron: «Los faraones», ¿no? Y él les corrigió, les 
dijo: «No, no. Yo quiero saber el nombre de los arquitectos, de los canteros, de los trans-
portistas, de los veterinarios, de la gente que realmente ha construido esas pirámides.» 

Me parece que tres mil años después no podemos estar yendo de faraones por la 
vida. Quien paga las obras públicas con sus impuestos son todos los ciudadanos y, por 
lo tanto, son los propietarios y son los que tienen el mérito y el júbilo, digamos, de la 
inauguración. Nosotros solamente somos gestores eventuales que debemos desarrollar 
las obras con honestidad y diligencia, ¿no? Y para eso seguramente nos hacen falta nor-
mas que nos protejan de nosotros mismos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. No hi han esmenes presentades. Per tant, en primer lloc, té la parau-
la el diputat Rafel Bruguera, per part del Grup Parlamentari Socialista.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, presidenta. Bon dia, diputades i diputats. Aquesta proposta de resolució 
no tenim cap mena de dubte de que està carregada de bones intencions i compartim en 
gran mesura la defensa que n’ha fet el portaveu de Ciutadans. I és veritat que, a vegades, 
tens la sensació o hem tingut la sensació de que s’ha abusat d’aquest tipus de pràctiques, 
diguem-ne, de confondre la posada en marxa d’una obra, d’una infraestructura, d’un 
equipament, d’una inversió, amb una part més de la campanya electoral. Ara bé, tam-
bé no és menys cert que en període electoral pròpiament dit, i no només durant la cam-
panya sinó a partir de que es convoquen les eleccions, està molt limitat des de fa anys, 
a través de la instrucció que en el seu moment va dictar la Junta Electoral Central. Per 
tant, des d’un punt de vista de període electoral això està regulat des de fa molts anys.

I, en segon lloc, per la resta del temps, doncs, tampoc podem oblidar i tampoc seria 
just dir que no s’ha avançat i que no s’ha fet res. Crec que, en part, aquesta proposta de 
resolució és redundant, perquè, més enllà de l’exposició de motius en la proposta de re-
solució, tampoc es proposa cap mesura concreta, i, per tant, també, des d’un punt de 
vista d’anàlisi global, nosaltres entenem aquesta proposta de resolució redundant amb 
la normativa i les limitacions actuals que ja hi són i que ja existeixen. Només voldria 
recordar que en la meva època d’alcalde en més d’una ocasió havia tingut la sensació de 
que el cartell publicitari que anunciava l’obra del pla d’obres i serveis podia arribar a un 
20, un 25 o a un 30 per cent de la mateixa inversió, no? I que, a més a més, la Generali-
tat no et pagava la subvenció si el secretari no certificava que hi havia el cartell col·locat 
amb les dimensions que deia la normativa, que no era petit, no era un cartell informa-
tiu, sinó un cartell que tenia, en fi, el seu cos, eh? A part de cost, també tenia el seu cos. 
I que gairebé només li faltava que digués l’empresa que l’havia de fer, no?

Per tant, això ja s’ha modificat, això s’ha canviat. Per tant, entenem que en bona me-
sura aquesta proposta de resolució és redundant i, per tant, nosaltres ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies. Bé, amb molta consonància i molt en la línia del que comentava el diputat 
del PSC, nosaltres entenem la bona voluntat i les intencions d’elaborar aquesta propos-
ta. El que passa és que, per una part, creiem que ja està regulat amb tota la normativa, 
bé, amb la modificació que va haver-hi de la llei orgànica ja es regulava, el 2011. També 
creiem que des dels ajuntaments també estableixen les pròpies regulacions quan no es-
tem en període electoral. I fins i tot amb la normativa que vam aprovar de transparència, 
bon govern i codi de bones pràctiques ja toca aspectes d’aquests.

També és cert que no ens agrada perquè si només és el Parlament de Catalunya qui 
elabora aquest protocol de bones pràctiques es podria donar la paradoxa, no?, de que 
nosaltres ho tinguéssim molt ben regulat, però que, per exemple, doncs, el Govern de 
l’Estat vingués i se saltés aquest codi de bones pràctiques. Per tant, entenc que aquí, en 
tot cas, haurien de ser tots els que inauguren obra, aquí; si es vol regular s’hauria de re-
gular de tots els que inauguren obra pública aquí.
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Per tant, nosaltres... –tot i que comprenem, eh?, el fons i el compartim–, nosaltres no 
votarem a favor de la proposta.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Bueno, yo creo que, se ha expresado aquí, el tema de las 
inauguraciones es un tema que ya está regulado por ley. Si en elecciones alguien incum-
ple, pues, está la junta electoral para poder poner la denuncia correspondiente.

También es verdad que cuando se inaugura una obra también es un método y un me-
dio de informar al ciudadano de que se ha hecho esa obra. Y muchas veces también es 
un reconocimiento y un homenaje a los ciudadanos y a los barrios que han reivindicado 
obras concretas, porque al fin y al cabo muchas de las obras que hacen los ayuntamien-
tos, o la Generalitat o el Estado, no salen de la propia Administración, salen del consen-
so con los vecinos, ¿no? 

Sí que es verdad que tampoco hace falta hacer inauguraciones faraónicas, pero es un 
tema que está regulado por ley, y creemos que al final también es un medio de informar 
al ciudadano de lo que se está haciendo desde la Administración. Por lo tanto, nosotros 
nos abstendremos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. És cert que s’ha fet un ús i un abús, podríem dir, de les 
inauguracions, potser no tant los últims anys, però sí històricament, com exposa aques-
ta proposta de resolució. En tot cas, posaríem en dubte, com s’afirma aquí a l’exposició 
de motius, que les inauguracions de qualsevol infraestructura, per si mateixa –perquè 
s’inaugura, doncs–, ja suposa una millora social, i el mateix proponent ha fet esment a 
alguns casos d’infraestructures fallides, no?, AVE, estacions d’AVE que s’han hagut de 
tancar; aeroports, com lo de Lleida-Alguaire, que, diguem-ne, no se li està traient lo 
rendiment o les idees que es van plantejar al seu moment. Per tant, no sempre és cert 
que les inauguracions de qualsevol infraestructura portin automàticament una millora 
social.

Estem d’acord amb lo fondo de la qüestió, de que s’hauria d’elaborar una bona praxi 
i uns bons protocols de què fer, no?, amb aquestes inauguracions. Per tant, amb la pri-
mera part de la frase de la proposta hi estaríem d’acord; potser no tant amb la segona, 
que ja avança algunes solucions. En tot cas, per defecte, posar unes limitacions mos 
semblaria bé.

Però, en tot cas, doncs, si la voluntat de la ciutadania, del barri ics, del poble tal, o 
de la comarca qualsevol decideix i té ganes de que allò s’inauguri amb una certa..., di-
guem-ne, un cert lluïment, doncs, potser ja mos semblaria bé, no?

No mos semblaria bé que es fes una generalització d’inauguracions fastuoses, com 
s’ha fet històricament, i, per tant, lo que farem és una abstenció, perquè estem d’acord 
amb una part del redactat, amb l’elaboració d’aquest protocol, però potser no tant amb 
aquesta limitació, diguem-ne, absoluta que es planteja aquí a la proposta.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula la diputada Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, presidenta. Doncs, des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí no do-
narem suport a aquesta proposta de resolució, per diversos motius.

Primer, com ja s’ha comentat, perquè les inauguracions estan regulades per llei, es-
tan regulades per llei i a més a més afecten a totes les administracions. Aquesta regu-
lació ve més aviat encaminada a la pluralitat política, i que aquestes inauguracions no 
poguessin afectar resultats electorals, i per això limita justament quan no es pot inau-
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gurar, en períodes electorals. Per tant, el primer punt, doncs, perquè aquesta normativa 
està ja regulada.

Podríem estar d’acord en el fons de que s’ha d’evitar, doncs, que aquestes inaugu-
racions siguin faraòniques. Jo li voldria preguntar al senyor Rivas, darrerament, quines 
inauguracions faraòniques veu, entre altres coses, perquè no s’ha pogut inaugurar en 
els darrers temps a causa de la crisi, doncs, massa infraestructures. De fet, ell, en el seu 
argument, posa records franquistes, parla de Villarriba i Villabajo, parla de la Gürtel, 
parla d’inauguracions faraòniques; aquestes, en qualsevol cas, no afectarien el Govern 
de la Generalitat.

Sorprèn també, a més a més, doncs, que aquesta norma vulgui només repercutir en 
les obres que es puguin fer en l’Administració de la Generalitat, quan ell justament re-
corda obres que no afecten la Generalitat, sinó que afecten, en qualsevol cas, el Govern 
de l’Estat. I, per tant, nosaltres hi votaríem en contra.

Recordar-li al senyor Bruguera que jo els cartells que recordo que era obligatori fi-
car en gran eren els del plan Zapatero, justament, que evidentment eren una animalada 
perquè tant si l’obra era petita com si era gran els cartells eren desmesurats.

Per tant, nosaltres hi votarem en contra per aquests motius. I, a més a més, entenem 
que, almenys darrerament, les inauguracions que jo recordo en cap cas són faraòniques, 
sinó que el que són és participatives de la població en general, i a més a més mesurant 
molt i molt les despeses que ocasionen.

Per tant, nosaltres hi votaríem en contra.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Procedim a la votació.
Vots a favor?
(Javier Rivas Escamilla demana per parlar.)
Perdó, senyor Ribas?

Javier Rivas Escamilla

Un momentet només, per respondre Violant, que me pregunta por inauguraciones. 
Por ejemplo, la línea 9...

La presidenta

Senyor Rivas, no ha estat... Si comencem ara a respondre totes les propostes... No hi 
han esmenes, no?, a defensar.

Javier Rivas Escamilla

Ella me ha preguntado qué inauguraciones se habían cursado en los últimos tiem-
pos. La línea 9...

La presidenta

D’acord, trenta segons, ràpidament.

Javier Rivas Escamilla

...el tren de la Pobla, no sé si efectivamente estemos en un momento de carestía pre-
supuestaria y, por lo tanto, no nos da oportunidad de mayor lucimiento, ¿no?

He escuchado con atención a todos los grupos, más o menos todos han coincidido. 
Sí, efectivamente, está regulado, ya lo hemos puesto en la exposición de motivos, está 
regulado durante unos periodos de tiempo. Lo que se pedía aquí era elaborar un pro-
tocolo de buenas prácticas que ampliara, que fuera más escrupuloso todavía que eso, 
que lo que tenemos actualmente, que es una ley española. Nosotros no habíamos hecho 
nada, y yo lo que pedía era que fuéramos quizás un poco más allá, ¿no?

Cada uno ha manifestado su intención de voto, pues, bueno, quedaremos todos re-
tratados.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Podem, ara sí, procedir a la...
(Hortènsia Grau Juan demana per parlar.)
Digui’m, senyora Grau.
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Hortènsia Grau Juan

No, no..., un moment, presidenta. Després d’escoltar totes les intervencions, faré una 
abstenció.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies.
Procedim ara ja a la votació.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 7 vots en contra, del Grup Parlamentari Junts pel Sí. (Veus de 

fons.) Ah, que són 9 ja. D’acord: 9 vots en contra de Junts... –és que aneu arribant així, i 
és un plan sorpresa, això–, 9 vots en contra, Grup Parlamentari Junts pel Sí; 4 vots a fa-
vor, del Grup Parlamentari de Ciutadans i l’abstenció de la resta de grups parlamentaris.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de 
la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del 
metro

250-00956/11

Passem al tercer punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’adaptació de 
l’estació i l’intercanviador de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la 
línia 10 del metro, presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula, 
per a la seva presentació, el seu portaveu, el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Rápidamente. La línea, la L5 y L1, lo que supone el metro de 
plaza Sants, la verdad es que está en un estado que actualmente sorprende, precisamen-
te por la ubicación en la que está, en un centro de comunicación de transporte públi-
co importantísimo en la ciudad de Barcelona. Pensemos que está Renfe, está el propio 
metro, hay una gran parada de taxis, están los autobuses, línea de autobuses, parada de 
autobuses, y es verdad que, a día de hoy, la línea, la L5 y L1 en Sants, pues, digamos 
que no están adaptadas, ni la conexión entre estas dos líneas de metro, ni para salir a la 
superficie, ni para poder acceder a lo que es Renfe.

Esta situación entendemos que es una anomalía a día de hoy y que se tiene que solu-
cionar, y que hay que intentar adaptarlas lo antes posible. Es verdad que el presupuesto 
no es una obra de dimensiones pequeñas, pero sí que, de alguna manera, por ética po-
lítica, la Generalitat tendría que poner ya el presupuesto necesario para adaptar estas 
líneas.

Y luego, el ramal de la línea 10 es una deuda pendiente que tiene este Gobierno, el 
Govern, con el barrio de la Zona Franca, con el barrio de la Marina, y de alguna mane-
ra, pues, los vecinos quieren saber cuándo van a poder tener acceso a un metro que les 
lleve, por ejemplo, al centro de la ciudad. Y a día de hoy parece ser que en el Consell 
de Barri de la Marina, pues, de forma insistente se está pidiendo por parte de algunos 
grupos, incluido el Grupo Popular, que alguien del Govern de la Generalitat informe de 
cómo están las obras, y es lo que solicitamos con esta propuesta.

Y estos serían los dos puntos de la propuesta de resolución que presentamos en el 
día de hoy.

La presidenta

Moltes gràcies. Hi han esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Per a la seva defensa, té la paraula el diputat Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament havíem presentat esmenes a aquests dos punts. 
En primer lloc, sobre l’intercanviador de la plaça de Sants i l’adaptació, que ha sigut... 
–bé, ja ho dirà el diputat, no?, però–, en principi, que ha sigut acceptada, senzillament 
perquè el departament està redactant el projecte constructiu, que està previst que s’acabi 
aquest any. I, per tant, doncs, és una tasca que ja s’està impulsant i que s’està plantejant 
des de la remodelació global de les dues estacions, vaja, i l’adaptació completa a per-
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sones amb mobilitat reduïda. Sí que és veritat que també s’ha de mirar, no?, l’encaix, 
perquè també per part de l’ajuntament està pendent remodelar la plaça, i, per tant, fora 
bo fer coincidir les obres per no haver d’allargar-les en dos moments diferents; però, en 
qualsevol cas, per part del departament sí que s’està acabant, doncs, de redactar el pro-
jecte constructiu. Per tant, era una qüestió més aviat de redactat i d’acabar d’encaixar 
aquestes dues idees, però que ens hem posat d’acord amb el diputat.

Per la segona qüestió, que és efectivament l’entrada en funcionament del ramal sud 
de la línia 10, en el barri de la Marina, aquí hem arribat a una transacció que explico o, si 
no, ho farà el diputat, com vulguin. Senzillament, perquè des de la Generalitat sí que s’ha 
anat informant en la taula del Consell de Barri de la Marina, al llarg del temps, que s’han  
començat a produir aquestes obres. És més, es va organitzar una visita a l’obra, justa-
ment, amb membres del consell de barri i amb alguns regidors de l’ajuntament ara fa 
pocs mesos, no?, a les obres de la línia 10, que estan previstes que s’inaugurin al 2018.

És veritat que, des de fa ara aviat dos anys, aquesta intensitat d’informació ha baixat, 
senzillament perquè l’ajuntament ja no convida ni a TMB ni a la Generalitat a aquestes 
taules del consell de barri. Per tant, és veritat que quan no et conviden no tens la facili-
tat, doncs, de poder anar a explicar-te com s’havia fet fins ara. Però, en qualsevol cas, la 
voluntat –i sempre ha sigut així des de fa molts anys– de la Generalitat és poder explicar 
absolutament sempre com van evolucionant les obres, i més ara que hi ha aquest acord 
perquè al 2018 es puguin ja posar en funcionament de manera definitiva aquestes dues 
estacions en aquest barri de Barcelona.

Per tant, la transacció que hauríem fet amb el senyor Villagrasa és canviar el 2017 
pel 2018, que efectivament és el termini que s’ha acordat amb l’ajuntament, etcètera, per 
a la posada en funcionament, i afegir a la línia 10 «sud», que, com que no hi ha tram 
central, saben que s’han dividit, no?, en línia 9 i línia 10 nord, i la línia 9 i línia 10 sud, 
i, en aquest cas, seria la línia 10 sud. Seria això. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Marina Bravo, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Muy brevemente, decir que apoyaremos la propuesta, sencilla-
mente porque son temas que también nosotros habíamos traído aquí en alguna ocasión. 
Los temas de accesibilidad, hay una legislación que obliga a que las estaciones sean  
accesibles. Aquí ya hemos pedido calendario, que, por cierto, en el control de segui-
miento de las propuestas que hemos presentado todavía no se nos ha presentado este 
calendario para las actuaciones que quedan pendientes en metro.

Y sobre la línea 10, pues, lo mismo, por nuestros regidores tenemos información de 
que sí que la Generalitat ha informado al consell en alguna ocasión y entendemos que gran  
parte de la información les llega desde el ayuntamiento, pero también creemos que cier-
tamente la Generalitat…, ya desconozco ahí si les invitan o no, o tienen que forzar esa 
presencia, creo que sí que sería interesante que la Generalitat informara directamente.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia. Nosaltres, per donar suport a aquesta proposta de reso-
lució que parla d’accessibilitat, dels dos aspectes del que és l’accessibilitat; accessibilitat 
quan estem parlant de persones amb mobilitat reduïda, i, per tant, la necessitat d’anar 
acabant les poques estacions que queden que no són accessibles en el sistema de me-
tro del que és ja quasi de l’àrea metropolitana. I, evidentment, entenc que l’acord amb 
l’ajuntament per al disseny de la plaça hi serà, perquè en el moment en què l’ascensor o 
la part que fa accessible surt a l’espai públic la responsabilitat és de l’ajuntament, i, per 
tant, el disseny de l’espai públic de superfície amb la peça d’accessibilitat incorporada 
correspon a l’Ajuntament de Barcelona. I, en aquest sentit, mai hi ha hagut cap proble-
ma, no crec que hi sigui ara.
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Diferent és l’altre aspecte d’accessibilitat, que és l’accessibilitat d’un barri, d’un bar-
ri com és el barri de la Marina, que tant el diputat proposant com jo mateixa coneixem 
molt bé i molt en directe, que d’alguna manera està pendent del compliment d’aquest 
acord i que esperem que així sigui, entre altres coses per una aportació econòmica im-
portant per part de l’Ajuntament de Barcelona. Però que sí que és sorprenent que no hi 
hagi la Generalitat en la taula per a la informació al grup de treball del consell de barri, 
perquè, a més, és el que més pot facilitar, després de tants anys sense dir res sobre la 
línia 10 –en aquell moment no era «sud», era senzillament la «línia 10»–, durant tants 
anys sense dir res i amb l’obra parada. Ara que la cosa avança estaria bé que els veïns i 
veïnes estiguessin ben informats. 

Per tant, com deia, donarem suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta resolució en els dos punts. 
La primera part de la proposta torna a posar l’accent en un tema que hem vist en aquesta 
comissió diverses vegades, inclús s’han aprovat propostes de resolució del nostre grup, 
del Grup Socialista –alguna del Grup de Ciutadans, ho recordo–, justament instant a 
això: a arreglar totes les qüestions, a adaptar tots els accessos. I, per tant..., bé, si ens 
diuen que s’està fent i que està el projecte executiu, doncs, li donarem suport, esperant 
que es pugui acabar.

Respecte al segon punt, aquí, és clar, com dèiem, es va signar un acord econòmic 
financer, que a més va quedar en mans del vicepresident Junqueras arran de la reunió 
entre l’alcaldessa Colau i el president Puigdemont, en què l’ajuntament havia de finançar 
a través de la compra d’uns solars part d’aquestes obres. El que està clar és que fins ara 
hi han aquests acords. Una altra qüestió és que els treballs avancin al ritme que, potser, 
els veïns i el mateix ajuntament voldrien; perquè, quan es va signar aquest acord, recor-
dem que les obres de les estacions prioritàries havien d’estar acabades a finals del 2017. 
Això ja sabem que no serà així, i, a més, també es va acordar de prioritzar aquelles esta-
cions que donen serveis a més veïns davant de les que potser s’endinsen en els polígons, 
no?, perquè el que ens interessa sempre és, quan fem obres, analitzar el cost-benefici. En 
aquest cas, prioritàries eren tant la que dona servei a la Marina del Port com a la Marina 
del Prat Vermell. No oblidem que allà viuen uns quasi 33.000 veïns, no? 

Per tant, nosaltres hi donarem suport, i també, bé, en aquest sentit, les paraules del 
diputat Gerard, de que en les últimes reunions no s’ha invitat la Generalitat i TMB, 
doncs, ja ho farem arribar a l’ajuntament perquè, si és així, bé, doncs, s’esmeni i hi pu-
gui tornar a haver aquestes reunions perquè els veïns tinguin tota la informació.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé; gràcies, presidenta. Estem davant d’una proposta de resolució parcial. La 
diputada Grau ho acaba de comentar. És l’enèsima vegada que votem sobre estacions 
o sobre qualsevol fet puntual o element puntual de la xarxa ferroviària. Que està molt 
bé, això nosaltres no ho discutim, però potser estaria molt millor fer un tractament, di-
guem-ne, des d’un punt de vista global de tota la xarxa o de tota la infraestructura de 
mobilitat, i especialment de la xarxa d’infraestructures ferroviàries, no? Jo sempre ho 
he dit, doncs, d’un cop podríem aprovar tot un llistat de punts que estiguessin malament 
o aspectes a millorar i resoldríem la qüestió d’una vegada i tindríem més temps per fer 
més coses en aquesta comissió.

I per fer això, que nosaltres pensem que és lo que estaria bé, de fer un tractament 
global de totes aquestes millores, doncs, potser estaria bé que el Govern espanyol, al 
qual vostès, diguem-ne, actualment ostenta el seu partit, mos paguessin los 3.516 mi-
lions d’euros que mos deuen des de l’any 2009 per tots los incompliments en matèria de 
millora de rodalies. I, si féssim això, no?, tindríem molts diners per fer moltes millores 
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que són necessàries, que han estat programades i que, en canvi, doncs, lo Govern ha in-
complert en un 74 per cent d’aquesta inversió promesa al llarg de tots aquests anys.

Nosaltres, com a CUP - Crida Constituent, estem sempre a favor del transport pú-
blic, de totes les millores que puguin significar una millora a la qualitat d’aquest trans-
port públic; però, és clar, vostès venen aquí a demanar cosetes a la Generalitat quan 
mos deuen aquests 3.516 milions d’euros, i, és clar, llavors venen aquí a exigir el que 
vulguin. Això està molt bé, però primer paguin lo que deuen.

És per aquests motius que nosaltres farem una abstenció; mai votarem en contra de 
qualsevol millora en la xarxa ferroviària, però no mos sembla adequat lo tractament po-
lític que el Grup Parlamentari Popular dona a aquestes qüestions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Podem procedir a la votació de la proposta. 
(Alberto Villagrasa Gil demana per parlar.)
Sí; digui’m, senyor Alberto Villagrasa, vol fer el posicionament respecte a les es-

menes?

Alberto Villagrasa Gil

Sí, sí... Bueno, nos ha explicado muy bien el señor Gómez del Moral, y además le 
quiero agradecer la voluntad de llegar a un acuerdo para transaccionar parte de la pro-
puesta de resolución.

Y sí que es verdad que cuando hablamos de la comunicación, del intercambiador y 
de la accesibilidad, aquí hay dos partes diferenciadas: una es el acceso al exterior, a la 
vía pública, que depende, como decía la señora Escarp, del proyecto de remodelación 
de la plaza, y la otra es la interna, de la infraestructura del metro, que esa sí que no de-
pende de la renovación de la plaza.

Y luego un comentario sobre la información que se da al consell de barri de la Ma-
rina. Yo creo que aquí se tienen que poner de acuerdo ayuntamiento y Generalitat, por-
que los consells de barri, parece ser que quien acusa que no quiere informar es el ayun-
tamiento a los propios vecinos, ¿eh?, lo digo porque, aunque no son representantes, nos 
pasan esta información. Todo esto, bueno, pues, agradecer al señor Gómez del Moral la 
voluntad de llegar a un acuerdo y agradecer el procedimiento del resto de grupos.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara sí, procedim a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra? 
Abstencions?
Per tant, queda aprovada per tots els grups parlamentaris excepte una abstenció del 

Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president 
d’Aeroports Públics de Catalunya i secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, perquè informi sobre el funcionament de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire

356-00475/11

Quart punt de l’ordre del dia: Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, 
president d’Aeroports Públics de Catalunya i secretari d’Infraestructures i Mobilitat, 
davant de la Comissió de Territori perquè informe sobre el funcionament de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, presentada pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. 

Vol intervenir o ja podem procedir a la votació? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat de tots els grups parlamentaris.
Finalitzem la sessió de la comissió i els que tenim ponència de la Llei d’arquitectura 

ens trobem en cinc minuts a la sala 3.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’onze del matí i vuit minuts.
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