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Sessió 24 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Pre-

sideix Meritxell Roigé i Pedrola, acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Mo-

ral i Fuster, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol i 

Ordis.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Joan Ramon Casals i Mata, Violant 

Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Natàlia Figueras i Pagès, Maria Dolors Rovirola i Coro-

mí, Marc Sanglas i Alcantarilla i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina 

Bravo Sobrino, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio Sanz Jiménez, pel 

G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, Eva Martínez Morales i Jordi Terrades i San-

tacreu, pel G. P. Socialista; Hortènsia Grau Juan i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya 

Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Sa-

ladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i Andreu, 

acompanyat del secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font Hereu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes d’avís 

existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera (tram. 311-00443/11). 

Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 257, 80).

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla 

d’emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera 

(tram. 311-00444/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 257, 81).

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació de les 

unitats d’emergència en cas d’activació d’un pla d’emergència i evacuació (tram. 311-

00445/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 257, 81).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús del servei Meteocat 

com a mecanisme d’avís en casos de risc d’inundació per pluges torrencials (tram. 311-

00446/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 257, 82).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la realització d’estudis 

d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats del projecte de regu-

larització d’alguns càmpings de Blanes (Selva) (tram. 311-00447/11). Jean Castel Sucarrat, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 257, 82).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 

d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn 

i la freqüència del creixement del riu (tram. 311-00448/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 257, 83).

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reial decret relatiu al 

traspàs dels trens i els maquinistes que operen sota la tutela de la Generalitat (tram. 311-

00484/11). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 263, 66).

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de trens entre 

Lleida i la Pobla de Segur (tram. 311-00485/11). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 263, 67).

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament del nou 

director de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00519/11). Jorge Soler González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 85).

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el concurs per a desig-

nar el nou director de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00520/11). Jorge Soler Gon-

zález, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 85).
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11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte que posarà en 

marxa el nou director de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00521/11). Jorge Soler Gon-

zález, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 86).

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aeroport de Lleida- 

Alguaire d’ençà de la seva posada en funcionament (tram. 311-00522/11). Jorge Soler Gon-

zález, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 86).

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre anual de 

passatgers de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00523/11). Jorge Soler González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 86).

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament de l’ae-

roport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00524/11). Jorge Soler González, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 87).

15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament de 

l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 311-00525/11). Jorge Soler González, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 282, 87).

16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades 

d’autobús de la xarxa de transports públics que disposen d’il·luminació durant la nit (tram. 

311-00547/11). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 282, 92).

17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades 

d’autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació autogenerada per panells foto-

voltaics (tram. 311-00548/11). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 282, 92).

18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades 

d’autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació provinent de la xarxa elèctrica 

(tram. 311-00549/11). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació (text presentat: BOPC 282, 93).

19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades 

d’autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament senyalit-

zades (tram. 311-00550/11). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 282, 93).

20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades 

d’autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament il·lumi-

nades (tram. 311-00551/11). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 282, 94).

21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del 

projecte de construcció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida 

(tram. 311-00612/11). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 306, 24).

22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la cons-

trucció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida (tram. 311-00613/11). 

Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 306, 25).

23. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dates d’inici i aca-

bament de les obres de construcció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, 

de Lleida (tram. 311-00614/11). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 306, 25).

24. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual del ser-

vei prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013 i el 2014 

(tram. 311-00643/11). Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 340, 117).

25. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei pres-

tat per l’empresa Falck a l’aeroport de Lleida-Alguaire del 2015 ençà (tram. 311-00644/11). 
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Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 340, 118).

26. Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la urbanització Mas del 

Plata, de Cabra del Camp (tram. 250-01040/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 419, 32; esmenes: BOPC 458, 58).

27. Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de rodalia entre 

Parets del Vallès i la Garriga (tram. 250-01041/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació (text presentat: BOPC 419, 33).

28. Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de la línia entre Reus 

i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al Corredor Mediterrani (tram. 250-01042/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 419, 34).

La presidenta

Bon dia. Comencem la Comissió de Territori, si els sembla. Avui la sessió con-
sisteix en preguntes a respondre pel conseller. Després hi han propostes de resolució.

Preguntes al Govern acumulades relatives al servei de trens entre Lleida 
i la Pobla de Segur

311-00484/11, 311-00485/11, 311-00612/11, 311-00613/11 i 311-00614/11

Comencem per les preguntes a respondre pel conseller. La portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans ens ha proposat un ordre de quatre blocs per tal de res-
pondre les preguntes. Comencem pel segon dels blocs proposats, en este cas les pre-
guntes 7, 8, 21, 22 i 23, que afectarien el tren Lleida - la Pobla.

I, per tant, per començar amb aquest bloc, explicarem que hem determinat un 
període de temps per a cada un dels blocs, per tant, en este cas són quinze minuts, 
set i mig el diputat que fa la pregunta i set i mig a respondre pel conseller. S’ho po-
den gastar tot al primer torn o guardar-ho per al segon, però en tot cas aquest és el 
màxim de temps permès.

Per tant, quan vulgui, senyor Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Conseller, bon dia. Moltes gràcies. El tren de La Pobla se 
inau guró hace un año prácticamente. Coincidimos en aquella inauguración. Creo 
que fue un día de alegría. La inauguración de un nuevo servicio público siempre 
tiene que ser motivo de júbilo, de festejo, ¿no?

Pero ya en la inauguración observamos algunas cosas que en aquel momento yo 
no acabé de entender, ¿no?, y es que usted hizo unas declaraciones agradeciendo a 
Adif la colaboración que habían prestado y cinco minutos y cinco metros después 
hizo otras declaraciones diciendo todo lo contrario. No acabé muy bien de entender 
el motivo de esa mutación así tan sorprendente y tan instantánea, ¿no?

Luego también en las preguntas, puesto que hace un año, querríamos que nos 
valorara un poco el funcionamiento de cómo se está desarrollando esta línea, que al 
cien por cien explota la Generalitat de Catalunya a través de Ferrocarriles.

Y luego también había otra pregunta que era referente a unas declaraciones que 
hizo el señor Ticó diciendo que en el 2017 tendríamos una estación nueva en el polí-
gono industrial del Segre, y en el 2017 estamos, pero todavía de estación no tenemos 
nada. Nos interesaría saber si mantienen esta idea inicial o se ha quedado en una 
declaración, cuándo van a empezar, cuánto va a costar, cuánto van a acabar... En fin, 
un poco un resumen de lo que ha sido un año de tren de La Pobla.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rivas. Té ara la paraula, per a respondre, el conseller Rull.

El conseller de Territori i Sostenibilitat (Josep Rull i Andreu)

Molt bé; moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Senyor 
diputat, li agraeixo l’oportunitat que em presta per poder donar explicacions a l’en-
torn d’aquest projecte, que creiem que és un projecte exitós, que és el traspàs a la 
Generalitat de Catalunya de vies, de trens, per tal d’operar aquesta línia entre Lleida 
i la Pobla.

Recordin que era una línia que estava condemnada a desaparèixer. De fet, l’Ad-
ministració general de l’Estat a finals del segle xx va plantejar, doncs, que aques-
ta no era una línia viable, no era una línia rendible i, per tant, s’havia d’amortitzar, 
simplement s’havia de tancar. A partir d’aquí, el primer element que s’ha de posar 
en valor: el territori es va arrenglerar. El «territori» vol dir els ajuntaments, vol dir 
la Diputació de Lleida, vol dir el Govern de Catalunya, vol dir aquest mateix Par-
lament de Catalunya, de dir: «Salvem la línia Lleida - la Pobla.» I fruit d’aquell 
compromís l’any 2004 es va acordar, es va aprovar per part del Govern de l’Estat el 
decret de traspàs íntegre d’aquesta línia a la Generalitat de Catalunya, i, per tant, es 
feia un traspàs de tot.

Gradualment, la Generalitat de Catalunya ha anat assumint la gestió del sistema. 
Fins l’any 2015 la gestió de la infraestructura la feia Adif. A partir de l’any 2015 l’as-
sumeix la Generalitat de Catalunya, i fa una inversió molt important, molt conside-
rable per estabilitzar la línia, donar-hi fiabilitat, donar fiabilitat a la infraestructura. 
I, per altra banda, l’objectiu era que el 2016, l’abril de l’any 2016 la Generalitat de 
Catalunya també n’assumís, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, la gestió en 
forma d’operador. Aquest era el sistema i aquest era el mecanisme.

Quan es traspassa, nosaltres enteníem, diguem-ne, que se’ns traspassava tot i en 
base en aquest decret, tal com havíem parlat amb la direcció general de Ferrocar-
rils, quan havíem començat les converses de en quins termes operarien els trens de 
Ferrocarrils de la Generalitat, que van arribar el mes de gener i el mes de febrer 
de l’any 2016, doncs, encara no existia l’Agència de Seguretat Ferroviària. Estem 
parlant d’unes negociacions que comencen ara fa aproximadament dos anys, dos 
anys i mig. Quan comencem a parlar, no hi ha cap dificultat per entendre que en el 
quilòmetre nou-cents metres d’accés a l’estació de Lleida hi hagi d’haver cap mena 
de dificultat perquè els trens operats per Ferrocarrils de la Generalitat de titulari-
tat de Ferrocarrils de la Generalitat hi puguin accedir.

Sobtadament, sense que hi hagi cap referència escrita ni cap argument de natu-
ralesa jurídica es diu que no, es diu –això estem parlant d’aproximadament el fe-
brer, març de l’any 2016– que els trens s’han d’homologar i els maquinistes s’han 
d’homologar. I, per tant, ja no podem posar en funcionament aquests nous serveis al 
febrer, a l’abril, com teníem previst, sinó que iniciem un període, que per nosaltres 
té un punt estrany, de dos, tres mesos, de veure si finalment es produeix aquesta ho-
mologació. I pràcticament fins al mes de setembre, octubre, fins que els maquinistes 
de Ferrocarrils no estan homologats, es produeix un fet singular, que és que en el 
quilòmetre nou-cents metres hi ha d’haver canvi de maquinista per tal que sigui 
el maquinista de Renfe el que cobreixi el servei.

En darrera instància, la valoració que fem és molt positiva. Hi ha hagut un in-
crement de 202 per cent del volum de passatgers, i hem passat de 30.640 viatgers a 
92.632 viatgers. I, per tant, només en podem fer una valoració exitosa.

En el segon torn li respondré sobre l’estació a què feia referència. 

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Javier Rivas.
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Javier Rivas Escamilla

Gràcies, conseller, per la resposta. Vejam, el decret aquest jo l’he llegit... y, efec-
tivamente, lo que dice es que se autoriza a la Generalitat a circular con sus trenes, 
no solamente por la línea, que ya es suya, sino incluso por el trozo de 1,9 kilómetros 
que pertenece a la red general del Estado. 

Otorga un derecho, efectivamente. Ayer coincidimos en Puigcerdà. Yo pregunto: 
¿yo tengo derecho a circular por la carretera? Sí, creo que tengo derecho, pero los de-
rechos derivan a obligaciones: tengo la obligación de tener carnet de conducir, tengo 
la obligación de tener un coche homologado, tengo la obligación de pasar la ITV.

Desde el accidente de A Grandeira –sí que es cierto el relato que usted hace– las me-
didas de seguridad –de seguridad– para los pasajeros se han ido incrementando de una 
manera importante, ¿no? Pero al final la ITV de una convalidación para un ferrocarril 
no deja de ser un checklist de requisitos que hay que cumplir, no caprichosos, sino que lo 
que garantizan es la seguridad de los pasajeros. Y eso creo que es lo que ustedes preten-
dieron saltarse por decreto, ¿no?, como si estuviéramos exentos, como si tuviéramos una 
patente de corso: yo vivo aquí desplazado, vivo a 1,8 kilómetros del Parlament, tengo 
un coche sin ITV y no tengo carnet de conducir. ¿Puedo venir al Parlament en coche? 
Cuando me paren los mossos, ¿les puedo decir «por 1,9 kilómetros no nos vamos a po-
ner tan quisquillosos»? No. Me pondrán una multa y me pararán el coche, ¿no?

Entiendo que la seguridad no es un tema baladí, no es un tema político. Es un tema 
en el que todos tenemos que tener mucha más seriedad, mucha más responsabilidad. 
Y si hay unas medidas de seguridad son para cumplirlas y no para tirar balones fuera, 
ni para buscar enemigos exteriores, sino para buscar soluciones. A no ser que usted me 
quiera decir que la seguridad es un tema menor, es un tema secundario y prima más 
una fecha de una inauguración que realmente la seguridad de los pasajeros, ¿no?

Referente al número de pasajeros. Sí, efectivamente, en 2010 iban 227.000 pasa-
jeros. Cuando ustedes asumieron la línea redujeron drásticamente de cuatro a uno la 
frecuencia de los trenes, porque hicieron unas cuentas y llegaron a la conclusión de 
que cada pasajero les costaba cuarenta y ocho euros, lo cual era insostenible a todas 
luces, ¿no? Han estado años con una sola frecuencia. Ahora se han comprado unos 
trenes nuevos, que están muy bien –yo he viajado en el tren y es estupendo–, y lo 
que han hecho es volver a incrementar. Lógicamente, al volver a incrementar se ha 
vuelto a incrementar el número de pasajeros, pero, bueno, es que eso no es ingenio 
empresarial, es algo estadístico, ¿no? 

El tren de La Pobla es un autobús sobre raíles. No es una línea que esté electrifi-
cada, es una línea con un motor diésel. Es un autobús sobre unos raíles. El precio del 
autobús hoy en día es de nueve euros, el precio del tren es de siete euros. Sí que efecti-
vamente se está incrementando el número de viajeros, lógicamente, dado el número de 
frecuencias, pero la pregunta un poco es: ¿nos volverá a costar cuarenta y siete euros 
cada billete, de coste? ¿De coste para la Administración? ¿Será viable en el tiempo? ¿Se 
mantendrá o llegará un momento, después de pasar a la inauguración y los fastos, que 
llegaremos a la conclusión de que el recorrido, como ya se llegó en el 2010, no es viable 
y habrá que hacer una reflexión de qué hay que hacer y cómo hay que gestionar esto?

Y referente a la estación de El Pla de Vilanoveta, no me ha respondido nada. 
Realmente, aparte de este número de pasajeros, la mayoría lo que van es a Balaguer, 
el 80 por ciento se quedan en Balaguer. Solamente hay una parte más pequeña que 
va hasta La Pobla, ¿no?

Y la estación en el polígono industrial sí que sería realmente, pues, un adelanto 
en un servicio de rodalies de Lleida, que parece que es un poco la voluntad y la po-
lítica de esta conselleria.

Gracias. 

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller.
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El conseller de Territori i Sostenibilitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, comparteixo els termes amb què 
vostè plantejava aquest debat i el rigor amb què l’ha posat sobre la taula. Per nosal-
tres aquesta era una qüestió que s’havia de suscitar en termes tècnics de seguretat, 
no en termes polítics. Recordi que en plena tramitació d’homologació, la subdelega-
da del Govern espanyol a Lleida, va dir literalment: «Si els trens fossin espanyols, 
aquests trens ja estarien homologats.» Per tant, qui s’expressa en uns termes de poli-
tització d’un tema tan sensible i delicat com aquest no som nosaltres.

Nosaltres de què ens queixàvem? Que es varien les normes del joc a mig partit. Si 
per nosaltres la seguretat és innegociable, sempre –sempre. I en el moment que comen-
cem les negociacions amb la direcció general de Ferrocarrils no se’ns diu que hi hagi 
d’haver per a aquest quilòmetre nou-cents metres aquest canvi de paràmetre. I, per 
altra banda, nosaltres operem, com a Ferrocarrils de la Generalitat, més de quatre- 
cents quilòmetres de via, amb uns nivells de fiabilitat i solvència que són altíssims.

Per tant, des d’aquesta perspectiva es van establir unes condicions que inicial-
ment no hi eren, no existien. I mai, i subratllo «mai», no se’ns va fer cap mena de 
comunicació formal, mai cap mena de comunicació formal en què se’ns expliqués 
perquè hi havia hagut un canvi de criteri. Nosaltres vam acatar, malgrat tot; vam 
ajornar l’entrada en funcionament. Amb això hi ha hagut una afectació, diguem-ne, 
en el servei que podien obtenir els usuaris d’aquesta línia. 

Des que ha entrat en funcionament aquesta nova explotació amb trens més petits, 
amb una gestió més moderna i operativa hem reduït 1 milió aproximadament els 
costos d’operació. I, per tant, això ens permet ser no optimistes..., estar molt conven-
çuts que podem mantenir aquest nivell de fiabilitat d’acord amb el preu.

I respecte a aquesta nova estació al poligonal industrial del Segre, de Lleida, 
s’ha contractat la redacció de l’estudi informatiu i el projecte constructiu d’aques-
ta estació aquest mes de maig de l’any 2017, i el termini de redacció d’aquests dos 
documents és de deu mesos i, per tant, estaran disponibles el març de l’any 2018. 
Aquests són els terminis amb què treballem. Ja hem començat tot el procés de tra-
mitació administrativa per tal de fer possible que aquesta no només sigui una línia, 
diguem-ne, que ja doni molt bon servei a una part important del territori, sinó que 
ampliï la seva capacitat de captar nova demanda.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. 

Preguntes al Govern acumulades relatives al cabal del darrer tram del riu 
Tordera

311-00443/11 a 311-00448/11

Passem, ara, al bloc primer que ens ha proposat la portaveu. En aquest cas, se-
rien les preguntes 1, 2, 3, 4, 5 i 6, relatives al riu Tordera.

Té la paraula, per a preguntar, el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Honorable conseller, bien, desde hace varios meses, en el mu-
nicipio de Blanes tenemos un gran debate sobre la legalización de campings en la 
desembocadura del río Tordera, que durante años se han ido acercando hacia el río.

Sin entrar a debatir la legalidad o no del asunto, debemos poner el foco en las 
personas que pueden estar en riesgo ante una crecida súbita del nivel del río. ¿Los 
sensores y avisos están instalados de acuerdo a estas circunstancias que le he des-
crito? ¿El plan Inuncat contempla este riesgo para los campistas? ¿Qué agentes acu-
dirían ante una emergencia donde haya que evacuar a los campistas?

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Sí; miri, a uns dotze quilòmetres de la zona que vostè esmenta, a l’últim tram 
del riu Tordera es troba l’estació d’aforament de Tordera a Can Simó, a Fogars de la 
Selva, actualment en servei i totalment operativa. Genera dades de cabals en temps 
reals que es poden consultar de forma pública per part de tothom a través del web 
de l’ACA, mitjançant l’aplicació «L’aigua en temps real». 

Aquesta estació no té cap curs fluvial afluent de la Tordera destacat que desguassi 
aigües avall. Per aquest motiu, l’estació d’aforament aporta informació de prevenció 
en un temps apreciable. I actualment el grau d’eficàcia d’aquests sensors o equipa-
ments considerem que és prou elevada. 

Tanmateix, ara hi ha tot allò que fa referència a estudis d’inundabilitat, que revi-
sem cada sis anys, i ja li avanço que ara pertoca fer una actualització per al període 
2018-2019, en què incorporarem nous elements per tal d’incrementar els nivells de 
seguretat per riscos d’inundació en aquesta zona concreta.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Conseller, conocemos los planes de inundabilidad, conocemos 
la labor del Cecat al respecto, de la ACA, las normativas hidráulicas y urbanísticas. 
Y, como no puede ser de otra manera, reconocemos la gran labor de los profesionales 
que velan por nuestra seguridad y trabajan de sol a sol a pesar de las necesidades de 
material o personal, por ejemplo. Pero, como le digo, conocemos todos los datos 
que usted nos ha dado y creemos que es acertado, desde su punto de vista. 

Pero déjeme que le plantee nuestro punto de vista ante este problema. Todos 
los planes de emergencias –coordinación, comunicación, autoprotección, sus ho-
mologaciones– no funcionarán como es debido en zonas como la desembocadura 
del río Tordera, ya que no vemos que se tenga en cuenta esa parte de tierra, de 
terreno, que no están catalogadas como zona de camping. Sin embargo, cada día 
los campistas están instalando sus tiendas y sus autocaravanas en esa zona, aun-
que no sea zona de camping. Y se lo digo como una crítica constructiva, porque 
estoy de acuerdo en cómo lo ha expuesto, pero digamos que esta parte no queda 
contemplada. 

Existen situaciones donde la clasificación de los terrenos no se correspon-
de con su uso real, y se puede llegar al extremo donde, llamémosle por errores 
involunta rios de las administraciones municipales, se puede llegar a poner en ri-
esgo a familias que pasan las vacaciones en el camping. 

¿Se acuerda del camping de Biescas? Este es el caso más extremo que hemos 
conocido hasta la fecha, y poco tiene que ver la orografía en la..., ya que la desem-
bocadura del Tordera es prácticamente plana, suave, y entendemos que esto no va a 
pasar. Pero, sin irnos tan lejos, hace poco en Girona pudimos ver la tromba de agua 
que inundó la ciudad, donde la gente nadaba en la plaza Cataluña, y casi no podía 
circular por Marquès de Camps.

Los campings de la desembocadura del Tordera incluso tienen un problema aña-
dido ante esta situación de ocupación de territorio, de terreno que no es clasificado 
como camping. Y es que para el acceso de equipos de emergencias, donde un ca-
mión de bomberos no puede llegar a un camping sin atravesar otro, y esto ya sea por 
inundación como por incendio, no pueden acceder por el perímetro, ante..., ya que 
está encima del río. ¿Este hecho se encuentra contemplado en el Plan de gestión de 
riesgos de inundaciones? ¿Qué hará el Govern para arreglar esta situación?

Gracias.



DSPC-C 501
19 de juliol de 2017

Sessió 24 de la CT  10

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula, per a respondre, el conseller. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Sí; gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè ha entrat en un terreny, di-
guem-ne, que és complex. Jo crec que ha barrejat conceptes en uns termes que jo no 
puc compartir de cap de les maneres. És a dir, ha barrejat Biescas, i ha dit: «Això 
segur que no pot passar», però vostè ja ha ensenyat la foto –ja ha ensenyat la foto. 
(Veus de fons.) No, no, ja ha ensenyat la foto.

I, per tant, diguem-ne, la primera part de la intervenció, molt asserenada, molt 
sòlida. En aquests moments ens ha volgut fer un advertiment en termes alarmistes. 
I amb això nosaltres el que diem és que hem de ser extraordinàriament curosos. 

I, per altra banda, ha posat pel mig la tempesta excepcional que es va produir a la 
ciutat de Girona i que, evidentment, no va suposar, diguem-ne, cap element de risc, 
des d’un punt de vista dels rius que passen pel Gironès i per la ciutat de Girona. Va 
ser una concentració d’aigua en el conjunt de la ciutat, però no va tenir un impacte 
concret des d’un punt de vista de seguretat hidràulica, quant als rius. Ha barrejat les 
dues coses i, home, jo amb això sí que haig de ser molt contundent, a l’hora de dir: 
«Compte en entrar en aquest tipus de terrenys.» 

Nosaltres, evidentment, estem treballant amb tots els instruments de planificació 
en termes..., gestionats per l’ACA i per la Direcció General d’Urbanisme, que tenen 
com a premissa bàsica la seguretat; amb totes les eines que tenim i amb la col·labo-
ració, també, del Departament d’Interior, que és el que estableix l’entrada en funcio-
nament de l’Inuncat. 

Ara estem a punt d’aprovar el Pla de gestió del risc d’inundació, que és el docu-
ment fonamental per a la gestió d’avingudes, i suposa la darrera fase d’implantació 
de la directiva europea sobre inundacions. 

En aquest cas concret, aquest pla és el resultat de la participació, el consens i la 
coordinació després de passar per un procés de consulta pública. En la seva elabora-
ció hi intervenen les administracions competents en matèria de protecció civil, orde-
nació del territori i urbanisme, meteorologia, canvi climàtic, medi ambient, agricul-
tura, cartografia, geologia, assegurances i, evidentment, totes les administracions, i 
en aquest cas l’Administració local, que és la que ens determina quines són les acti-
vitats que s’hi duen a terme. 

I, per tant, hi ha una coordinació molt clara, sota el paràmetre de la seguretat, 
entre el que és l’Agència de l’Aigua i el que és la Direcció d’Urbanisme i l’Admi-
nistració local. Nosaltres no deixem que es desenvolupi cap mena d’activitat si no 
garantim que, des d’un punt de vista de risc d’inundabilitat, no es compleixen unes 
condicions adequades. I, a més a més, això no només no ho estem treballant sols, 
com a Generalitat de Catalunya, sinó també amb criteris que ens fixen des de la 
Unió Europea i des de l’Administració general de l’Estat. Aquests són els elements 
que nosaltres estem desplegant. Per tant, sensors, planificació, plans de gestió de ris-
cos, protecció civil. Aquests són tots els elements que nosaltres despleguem. 

En qualsevol cas, jo em comprometo, presidenta, a lliurar-li per escrit tot el pa-
quet de documentació concreta i específica que hi ha sobre aquest punt. Em sem-
bla que una qüestió tan delicada com aquesta en cinc minuts és difícil de poder en-
trar al detall, però jo em comprometo a fer-li arribar tota la documentació específica 
en aquest tram concret de què hi ha hagut, què estem fent i què farem. 

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. 
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Preguntes al Govern acumulades relatives a les parades d’autobús de la 
xarxa de transports públics

311-00547/11 a 311-00551/11

Passem al tercer dels blocs. També pregunta el mateix diputat. I, per tant, en 
aquest cas, relatiu a diferents parades d’autobús, a transport públic.

Fa la seva pregunta el diputat Sánchez. Té la paraula.

Alfonso Sánchez Fisac

Gràcies, presidenta. Conseller, desde hace tiempo que los usuarios de la xarxa de 
transports públics de Cataluña se nos vienen quejando de las paradas de autobús que 
se encuentran en municipios alejados de los centros urbanos, en carreteras, en urba-
nizaciones... Claro, con el problema que se encuentran, por ejemplo, universitarios 
que van a la UdG de Girona –yo ya..., en representación de la provincia, pues, así me 
lo hacen llegar–, que es que, por las mañanas, si ellos entran a clase a las ocho de la 
mañana y tienen que coger el autobús a las siete, seis y media, no hay iluminación, 
y tienen que hacer señales con el móvil, con la linterna del móvil al conductor de 
autobús para que se sepa que realmente hay alguien esperando en la parada.

Entonces, le hago unas cuantas preguntas al respecto. ¿Qué cantidad de para-
das conocemos que dispongan de luz para iluminar a los usuarios por la noche? 
¿Qué cantidad de paradas iluminadas utilizan energía solar mediante paneles foto-
voltaicos para producir electricidad e iluminar la parada? ¿Qué cantidad de ellas 
utilizan, en vez de placas fotovoltaicas, conexión al tendido eléctrico? Y teniendo 
en cuenta estas paradas tan peligrosas, sin iluminación, en mitad de la carretera, 
¿cuáles de ellas están debidamente señalizadas?

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Començo pel final. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, començo pel fi-
nal. Totes estan degudament senyalitzades. Totes les parades estan degudament se-
nyalitzades. Nosaltres tenim a l’entorn d’unes 1.500 marquesines, diguem-ne, que 
formen la base d’aquestes parades de transport de viatgers per carreteres. Les tenim 
concessionades a una empresa, que és Clear Channel, que ens permet obtenir els re-
cursos per tal de fer-ne un bon manteniment.

Totes les que estan en zona urbana, totes estan il·luminades. Les interurbanes de-
penen bàsicament de si hi ha una connexió disponible o no. Aquí sí que tenim una 
excepció, que són els pals de senyalització amb informació dinàmica, on es realit-
zen les parades dels serveis de la xarxa Exprés.cat. En aquest cas, el cent per cent 
disposen de connexió o panells fotovoltaics.

Per tant, tenim tres realitats diferents. Tenim les que estan..., marquesines en 
zona urbana, totes tenen connexió, i, per tant, totes estan il·luminades. Segon, 
aquests pals de senyalització per als busos exprés, tots, sigui amb connexió foto-
voltaica, amb panells fotovoltaics, estan, diguem-ne, il·luminats. I després hi ha un 
tercer element, que són aquestes marquesines fora dels nuclis urbans, que nosaltres 
atenem a les peticions dels ajuntaments. Quan els ajuntaments ens demanen que ac-
tuem, automàticament fem un diagnòstic compartit, veiem quin és el millor meca-
nisme per poder garantir aquesta connexió, si directament a la xarxa o a través d’un 
sistema autònom, i aleshores procedim. Aquest és el mecanisme a través del qual 
nosaltres treballem com a Generalitat de Catalunya. 

La presidenta

Es tot? (Pausa.)
Perfecte. 
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Preguntes al Govern acumulades relatives a l’aeroport de Lleida-Alguaire
311-00519/11 a 311-00525/11, 311-00643/11 i 311-00644/11

Passem, llavors, al darrer dels blocs, que correspon a preguntes sobre l’aeroport 
de Lleida-Alguaire. I té la paraula, per tal de preguntar, el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Conseller, l’aeroport d’Alguaire és... tristemente famoso, 
siempre está en candelero de portadas de periódico, de líos, de follones. Es una 
infraestructura que ya nació con conflicto, que empezó mal y que, desafortunada-
mente, consideramos que sigue igual de mal. Sí que es verdad que en la gestión que 
está haciendo actualmente por lo menos trampas al solitario no nos estamos hacien-
do, y sí que muestra una realidad, una realidad descarnada de 34.000 pasajeros al 
año, cuando los estudios que tenía la Generalitat eran de que tenía que haber unos 
340.000 y que el umbral de viabilidad estaba en 400.000 viajeros al año.

Más que una pregunta, lo que sí que le agradecería es que nos hiciera una valo-
ración. De dónde venimos ya eso lo sabemos, pero sí a dónde vamos, ¿no? Y sí que 
también hay un tema, porque es el aeropuerto de las externalizaciones, todo está 
externalizado –el handling, el control de vuelo, los bomberos, la venta de billetes... 
Todo son contratas externas que al final la Generalitat lo único que tiene ahí es, 
pues, un déficit estructural que cada año va cumpliendo. 

En Lleida tenemos un problema. Lleida es una provincia que necesita, como to-
das, inversiones en infraestructuras. Pero la mayoría de las inversiones que destina 
la Generalitat a Lleida al final acaban en el aeropuerto de Alguaire, en el tren de La 
Pobla i en el canal Segarra-Garrigues, con lo que así apenas quedan recursos para 
absolutamente nada más.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, li recordo que una de les inversions 
més importants que farem en matèria de carreteres és justament a la demarcació de 
Lleida, a la C-14, en el túnel de Tresponts, eh? Parlem d’una inversió de l’entorn 
de 40 milions d’euros, que en aquests moments, en l’àmbit de carreteres, és molt 
important per a la Generalitat de Catalunya.

És veritat, no ens cauen els anells de compartir amb vostès que la planificació que 
es va fer en el seu inici a l’entorn de l’aeroport de Lleida-Alguaire no va ser l’adequa-
da. I, per tant, nosaltres, com a Govern, estem mirant de gestionar una situació com-
plicada de partida. És veritat. Les coses inicialment no es van plantejar en uns termes 
adequats. No tinc cap mena de problema amb expressar-l’hi en aquests termes. 

Però també el que voldria és comparar, eh?, relativitzar. No vol dir mal de mu
chos..., però exactament de què estem parlant. Per exemple, des d’un punt de vista 
de passatgers, de viatgers. Estem parlant que l’aeroport de Vitòria té 36.000 passat-
gers anuals; León, 36.000; Badajoz, 32.000; Logronyo, 17.000; Salamanca, 15.000; 
Burgos, 4.000, diguem-ne, amb inversions que són homologables o molt superiors. 
León: l’ampliació va costar 80 milions d’euros, els passatgers actuals són 36.000. 
Còrdova: l’ampliació va costar 70 milions, els passatgers són 7.500. Castelló: 137 
milions, els passatgers són 89.000. Estem parlant en aquests termes.

Però el que ens interessa no és veure, en termes relatius, respecte a la resta de 
l’Estat on som, respecte a alguns d’aquests aeroports de la xarxa AENA on som 
–alguns són de la xarxa AENA, d’altres no–, sinó la viabilitat futura. Quina és la 
nostra aposta? És combinar l’activitat comercial amb l’activitat industrial aeronàu-
tica, la formació, l’aviació general, consolidant l’aeroport de Lleida-Alguaire com 
l’aeroport per a la indústria aeronàutica i aeroespacial de Catalunya.
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Per tant, no només li hem de donar un caràcter territorial, sinó per la seva configu-
ració –estem parlant de cent vuitanta hectàrees per vendre o llogar a empreses inte-
ressades i una pista de 2.500 metres, per tant, una pista molt llarga– ens pot permetre 
d’incorporar a l’aeroport de Lleida-Alguaire d’altra mena d’usos i activitats, més enllà 
estrictament de l’aviació comercial. Si només ho fiem a l’aviació comercial, que està 
tenint uns increments, diguem-ne, significatius, no endurarem la viabilitat.

Respecte a aquests increments en l’aviació comercial, estem parlant, l’any 2011, 
de 27.735 viatgers. Ara estem parlant de 34.754, quan hem retirat un volum molt im-
portant de promoció. És a dir, al principi es pagava per volar i es subvencionava per 
volar. Ara no, ara aquestes dades són unes dades netes des d’aquesta perspectiva.

Per tant, l’objectiu és convertir l’aeroport en un espai per a la indústria aeronàu-
tica. I s’estan aconseguint acords amb empreses que inverteixen i utilitzen l’aero-
port: empreses constructores de drons, empreses de sistemes i tecnologies aeronàu-
tiques, empreses de serveis aeris, escola de vol –justament hi va haver un acord, ara 
fa em sembla que és un mes, amb l’aeroclub de Sabadell-Barcelona–, plataforma 
d’aparcament d’avions. I ja hi ha resultats aquest any 2017: l’acord amb el «tourope-
rador» suec Quality Travel; conveni amb Vueling - aeroclub de Barcelona –el que li 
deia–, per a formació de professionals; projectes industrials, com ara Hemav, servei 
amb drons; ASDT, inhibidor de drons, etcètera.

I sobre el tema de l’externalització, entenc que vostè parla bàsicament del tema de 
bombers. És veritat, l’any 2013 hi havia dificultats des d’un punt de vista d’efectius 
de bombers proveïts pel Departament d’Interior, i ens van demanar de poder utilitzar 
aquests bombers per a d’altres funcions a la resta del país. En aquests moments sap que 
hi ha hagut una nova promoció de bombers. Nosaltres vam haver d’externalitzar el ser-
vei, això és veritat, perquè, hi insisteixo, amb bon criteri el Departament d’Interior va 
dir: «Aquests bombers de la Generalitat poden fer millor ús a d’altres àmbits.»

Hem fet aquesta transició, però ja li avanço que aquest any que ve, l’any 2018, el 
servei de prevenció ja no el farà una empresa privada, sinó que el tornarà a gestionar 
Bombers de la Generalitat de Catalunya a l’aeroport de Lleida-Alguaire. Hem hagut 
de fer, diguem-ne, aquesta fase transitòria excepcional, hem hagut d’aportar-hi més 
recursos. Creiem que la raó per la qual es va decidir era això, alliberar recursos de 
Bombers de la Generalitat de l’aeroport per a d’altres funcions. En aquests moments 
que hi ha nous efectius de Bombers de la Generalitat, ja li dic que l’any que ve hi 
tornarà a haver Bombers de la Generalitat fent el servei ordinari de l’aeroport.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, conseller, per les explicacions. Habían empezado haciendo un..., el agra-
vio comparativo ese del «mal de muchos», que, por terminar la frase, es «consue-
lo de tontos». Sí, efectivamente, hay aeropuertos que todavía funcionan peor, ¿no?, 
pero a mí eso no me consuela absolutamente en nada.

Sí que le he reconocido en mi primera intervención que nos hemos dejado hacer 
trampas al solitario, y eso creo que es lo que toca y creo que es lo adecuado, y no lo 
criticaremos, sino todo lo contrario, ¿no?

La externalización de los bomberos se hizo a una empresa que, bueno, aparte 
de que hay líos, líos judiciales, porque parece que el procedimiento no fue el ade-
cuado... La Generalitat tenía destinados trece bomberos. Usted dice que por falta de 
efectivos tuvieron que retirarlos de allí para ponerlos en otro lado. Puede ser que sí, 
no lo voy a discutir. Pero, claro, normalmente, cuando se hace una externalización, 
como se hace todo en el aeropuerto –porque control de vuelos, handling, paquetería, 
venta de billetes..., todo está externalizado–, es por abaratar costes sin perjudicar el 
servicio. Esto tiene que estar por encima de cualquier cuestión. 
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Los Bomberos de la Generalitat yo pregunté por escrito cuánto costaba anual-
mente y me respondieron 68.514 euros. La externalización hacia la empresa esta 
Falck SCI cuesta 80.000 euros al año, o sea... Y encima el manual del aeropuerto 
dice que tiene que haber cuatro bomberos y había tres; luego hubo que ampliarlo.

Quiero decir que hay mucho que corregir, que hay aeropuertos tan emblemáti-
cos como el de Teruel o como el de Castellón que eran igual de tristemente famosos 
que el nuestro y han conseguido salir de esta espiral de perversión y de pérdida de 
recursos públicos, ¿no?

Pues, nosotros a lo que le invitamos es a que se pongan en serio, que primero 
decidan y cuenten con nosotros qué modelo queremos, qué modelo necesitamos, 
porque en lo que es el modelo de pasajeros es evidente que se han hecho más inver-
siones, más ampliaciones. 

Estuvimos de visita todos los diputados de Lleida, bueno, de esta comisión, per-
dón, en el aeropuerto. Es un aeropuerto que inicialmente tenía que costar 40 millo-
nes; acabó costando 90. Luego se han hecho un montón de ampliaciones, que parece 
aquello unos toldos de la fiesta mayor para poder acoger paquetes de vuelos de tour 
operators británicos. Quiero decir que no ha habido un criterio claro, no ha habido 
un rumbo, sino que se ha ido improvisando sobre la marcha, y las improvisaciones 
en la aviación cuestan mucho dinero y nos cuestan dinero a todos.

Tiene razón, me ha corregido. Me dice que sí que hay una inversión en Lleida 
importante, que es el túnel de Tresponts. Té raó. Les he estado hablando yo a nivel 
presupuestario. Presupuestariamente, el túnel de Tresponts está en el Fondo de Esta-
bilidad, por eso no lo había dicho. Pero, sí, efectivamente, tiene razón, es una inver-
sión importante para Lleida, que nos merecemos y que le agradecemos.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, senyora presidenta. A vegades, no dic que ho facin, eh?, però a 
vegades, després d’escoltar-los sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire, tenim la percep-
ció que l’opció per la qual triarien seria tancar-lo; és a dir, es van fer les coses ma-
lament, no és viable. Per nosaltres sí que ho és, de viable, i farem tot el possible, 
malgrat que les coses d’inici no es van plantejar adequadament, per tal de tirar-lo 
endavant. Ho farem amb aviació comercial, ho farem amb aquesta activitat indus-
trial que li estem plantejant. Creiem que té recorregut, que té marge. Estem revertint 
als termes inicials i ho estem fent de manera adequada.

Nosaltres el que els demanaríem és major compromís, perquè al final als ciuta-
dans de Lleida el que els interessa saber és, primer, respondre la primera pregun-
ta: donem continuïtat a l’aeroport de Lleida-Alguaire? Nosaltres, com a Govern de 
Junts pel Sí, diem «sí» rotundament.

El que ens agradaria és saber –saber– quina és la posició del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Ens agradaria saber-ho. I, per altra banda, nosaltres li hem explicat 
quins són els mecanismes, quines són les línies estratègiques que nosaltres estem 
posant sobre la taula amb moltes dificultats. Però creiem que ja hem definit, junta-
ment amb el territori, quina és una visió estratègica d’un aeroport, que, hi insisteixo, 
la gran aportació que podem fer és que l’aeroport de Lleida ha d’anar més enllà d’un 
àmbit d’un aeroport de naturalesa estrictament territorial. I per les seves condi-
cions d’entorn, de configuració de la pista pot anar més enllà, i pot ser un aeroport 
que presti serveis que vagin més enllà del territori i donin serveis, prestin serveis de 
caràcter nacional del conjunt del país.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Digui, senyor Rivas.
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Javier Rivas Escamilla

Un momentet, por alusiones directas, porque me ha preguntado. Creo que estoy 
en la obligación de responder para que el conseller se vaya tranquilo. ¿Sí?

La presidenta

Sí, sí, cap problema.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. No; nos pregunta que... Pone en mi boca afirmaciones que 
yo no he hecho. Yo no estoy..., en ningún momento he cuestionado la continuidad del 
aeropuerto de Alguaire. Sí, lo que le estamos interpelando es para que lo gestionen 
bien, y que sea rentable, y que eso no sea una sangría, un drenaje de recursos.

Nos pide colaboración. Toda. Tiene nuestro teléfono, tiene nuestro contacto. Para 
cualquier cosa que sea del aeropuerto de Alguaire o cualquier tema de mi provincia 
en particular, toda la colaboración.

La presidenta

Un minut, conseller.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

No; em complau la seva resposta. El que ens ha d’explicar és com es pot revertir 
aquesta situació sense destinar-hi recursos públics.

Però ara ja entraríem en una dinàmica... En tot cas, tindrem la possibilitat de re-
produir aquest debat tantes vegades com vulgui. Però em quedo amb això, perquè a 
vegades hi ha aquest dubte, eh? I a vostè en aquests moments he dit: «Per part nostra 
no hi ha cap mena de dubte; treballem plegats, fem-ho possible.» Aquesta és la lí-
nia de treball que ens agradaria poder compartir amb vostès i amb la resta de grups 
parlamentaris d’aquesta comissió i d’aquest Parlament.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies.
Fem un breu recés de dos minuts per a acomiadar el conseller. Els recordo que 

els he portat pastissets de Tortosa, si volen, mentrestant, els membres de la comissió, 
mentre acomiadem el conseller.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i dos minuts i es reprèn a tres quarts 

d’onze i catorze minuts.

La presidenta

Si els sembla bé, comencem. Bé, més que comencem, continuem amb l’odre 
del dia.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la urbanització 
Mas del Plata, de Cabra del Camp

250-01040/11

Passem al punt 26 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’accés a la urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp, presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el diputat Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Rápidamente. El problema es muy sencillo, pero a la vez 
es complicado de solucionar; sencillo de explicar, pero complicado a la hora de en-
contrar una solución.
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La urbanización de Mas del Plata, que está situada en el término municipal de 
Cabra del Camp, pues, tiene aproximadamente unas mil parcelas, de las cuales sesen-
ta están edificadas, un 60 por ciento, y que antes se utilizaba como segunda resi-
dencia y ahora se utiliza más como primera residencia.

El acceso, básicamente, a esta urbanización se hace a través de la C-37, que es 
una vía muy, muy recta, que al final se llega a tener, pues, velocidades de noventa 
kilómetros por hora. Y, por lo tanto, hay problemas de seguridad que los vecinos, 
pues, nos lo han hecho llegar. 

En ese sentido, la propuesta es muy sencilla, que es intentar iniciar los traba-
jos de estudio y planificación para intentar mejorar el acceso a la urbanización 
del Mas del Plata desde la carretera C-37. No planteamos ninguna solución con-
creta, ninguna propuesta cerrada, sino que se estudie de qué manera se puede 
mejorar la accesibilidad y el acceso a través de la C-37 a la urbanización del Mas 
del Plata.

Y esta sería la propuesta que nosotros presentamos en esta comisión.
Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari 
Junts pel Sí. Té la paraula el diputat Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Moltes gràcies, presidenta. Disculpeu la veu, perquè estic afònic. Nosaltres vam 
presentar una esmena en aquest cas perquè enteníem que, tot i que sigui una carre-
tera de xarxa bàsica, que és la C-37, que uneix l’Alt Camp amb l’Anoia, és una car-
retera de molt baixa circulació. Amb prou feines hi passen nou-cents vehicles dia-
ris, de mitjana. I, com ha comentat el diputat Villagrasa, a la zona on hi ha aquest 
encreuament és un espai de molt àmplia visibilitat, més de dos quilòmetres a banda 
i banda de l’encreuament. Per tant, entre la baixa densitat i l’àmplia visibilitat, tot i 
que, efectivament, doncs, aquesta urbanització, que no està recepcionada per l’ajun-
tament, tot s’ha de dir, no genera uns riscos importants en aquests moments. 

Igualment, també nosaltres el que plantejàvem és, simplement, a partir d’aques-
tes dades, continuar analitzant a veure si finalment decidíem si era viable fer alguna 
cosa en aquest sentit o no. Perquè la proposta ja ens deia directament que hauríem 
de fer un estudi per fer alguna cosa. Per això nosaltres dèiem: «Analitzem-ho pri-
mer, i aleshores decidirem a veure què fem.»

En aquest cas, no se’ns han acceptat les esmenes, però sí que creiem que, no no-
més pels veïns que hi viuen, sinó també per interessos d’atractiu turístic, com pot ser 
Mazinger Z, que el diputat s’ha descuidat de dir –per a molta gent que no ho sàpiga, 
allí, al Mas del Plata hi ha una escultura de Mazinger Z de bastants metres d’alça-
da, i que també té un cert interès–, si això s’incrementés, lògicament, el Govern en 
aquest cas, doncs, sí que assumiria la proposta que presentava aquí, la proposta de 
resolució del Partit Popular.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. És ara el torn de la resta de grups parlamentaris. Té, en primer 
lloc, la paraula el diputat Francisco Domínguez, del Grup Parlamentari de Ciu tadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, en aquest cas seré molt breu perquè la proposta és molt senzilla. Però sí que 
realment el tram d’accés a aquesta urbanització té molta visibilitat, però també és 
cert que degut a la línia tan recta que es produeix, doncs, la velocitat dels vehicles 
és bastant elevada.

Independentment de la sinistralitat real que hi hagi, qualsevol..., sobretot el plan-
tejament, que és «iniciar els treballs d’estudi i planificació d’una millora». Doncs, 



DSPC-C 501
19 de juliol de 2017

Sessió 24 de la CT  17 

el fet de que es fiqui «estudi» ja és prou esclaridor sobre si és viable o no fer una 
intervenció o no.

De qualsevol manera, emplacem els serveis tècnics que vegin oportuns les me-
sures que calgui fer. Bastants problemes tenen els que viuen en aquesta urbanització 
amb la no recepció per part de l’ajuntament com per, a sobre, no arreglar-los l’accés.

O sigui que nosaltres hi donarem recolzament.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el 
senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; també molt ràpidament. Perquè és cert que la carretera en el seu pas per da-
vant d’aquesta urbanització és un tram de recta molt llarg, on la visibilitat és bona, 
però el mateix fet de que hi hagi una recta tan llarga a vegades també implica que 
la velocitat dels vehicles que hi passen, doncs, sigui superior a la recomanada, eh?

Nosaltres entenem que analitzar tampoc no és sobrer. I, per tant, nosaltres en 
principi donaríem suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres entenem la problemàtica que planteja el Par-
tit Popular en aquesta proposta de resolució. No entenem per què no s’ha accep-
tat l’esmena, o s’ha arribat a una transacció, perquè el que està dient el grup que 
dona suport al Govern és de fer un seguiment de les condicions de trànsit, fer una 
anàlisi per veure si cal o no fer aquest estudi de millora, no?, fer, aplicar aquestes 
millores. 

Però jo, més que el tema de l’accés, a mi el que..., vull aprofitar, ja que parlem 
d’aquesta urbanització, i molt breument, presidenta. El problema d’aquesta urbanit-
zació de Mas del Plata, juntament amb un 20 i escaig per cent d’urbanitzacions de la 
nostra demarcació del Camp de Tarragona, és que són urbanitzacions amb dèficits, 
amb dèficits d’enllumenat, amb dèficits de sanejament, i són urbanitzacions que no 
estan..., són pendents de regularització. I aquest és un drama, és un drama que aquí 
n’hem vist en alguns casos –vostè i jo vam compartir un debat a Montcada–, però 
en tenim per tot el territori.

Jo el que sí que voldria deixar palès és que, des de que es va aprovar la Llei, del 
2009, de la regularització d’urbanitzacions amb dèficits, des de que va haver-hi en 
aquesta mateixa comissió l’any 2014 la compareixença del secretari d’Habitatge que 
vam demanar nosaltres, del Carles Sala, on se’ns va prometre des del Govern –el 
conseller Vila– que es faria tota una sèrie d’intervencions, no?, de microcirurgia per 
anar regularitzant, han passat tres anys, el més calent està a l’aigüera, no tenim ni 
operacions de microcirurgia i continuem tenint aquests greus problemes, que jo su-
poso o espero que la Llei de territori pugui abordar, per resoldre.

Dit això, que crec que és important, perquè tot està relacionat, nosaltres, atès que 
no s’ha..., ens agradava més l’esmena proposada, ens abstindrem. No la votarem en 
contra perquè compartim l’esperit, però ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. Nosaltres ja vam dir al començament de la legislatura que 
un dia ens asseguéssim tots plegats i féssim un llistat dels punts negres i votar-los 
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d’una vegada, i, llavors, ja ens estalviaríem molta feina i mocions com aquestes tan 
–tan, tan– i tan i tan concretes. 

I és evident que pel contingut, doncs, tampoc mos podem oposar i, per tant, fer 
un vot negatiu a unes millores bàsiques de seguretat, que segurament costarien molt 
pocs diners de fer, encara que siguin per a abastir o per a solucionar problemes de 
situacions que són il·legals, o alegals, com és el cas d’aquesta urbanització.

I, per tant, el que farem és una abstenció.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Podem procedir a la votació de la proposta. (Alberto Villagrasa Gil demana per 

parlar.) Digui, senyor Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; no, primero agradecer el posicionamiento de todos los grupos. Y es verdad 
que la urbanización no está recepcionada, pero como muchas que hay en Cataluña. 
Y eso no quiere decir que no se tenga que intentar, pues, dar la mejor vida posible o 
mejorar la calidad de vida de esas personas. Que, en su momento, cuando se empezó 
a urbanizar, no era ilegal lo que se estaba haciendo, ¿eh?

Pero igualmente agradecer el posicionamiento de todos los grupos, incluidas las 
abstenciones.

La presidenta

Moltes gràcies.
Ara sí, procedim a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Queda rebutjada per 10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; 

7 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Partit Popular i Partit Socialista, 
i 2 abstencions dels grups parlamentaris de Catalunya Sí que es Pot i la CUP - Crida 
Constituent.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de 
rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga

250-01041/11

Punt 27 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el desdoblament de la línia 
3 de rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula la seva portaveu, la senyora Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, el Grupo de Ciudadanos trae hoy a esta Comisión 
de Territorio del Parlament de Catalunya dos obras. Como sabéis, nosotros creemos 
que las infraestructuras, y en especial las obras particulares, deben estar un poco 
alejadas de la esfera política. En especial las obras particulares, porque acaban sien-
do objeto de lucha territorial y obedeciendo a intereses más electoralistas que de 
interés general. Y esto lleva muy a menudo a decisiones equivocadas.

Aun así, hemos querido traer aquí estas dos obras, porque no obedecen a ningu-
no de estos dos motivos, ni de luchas territoriales ni de electoralismo. No vamos a 
conseguir ningún titular en ningún municipio donde nos agradezcan una variante o 
una nueva parada de estación. Son dos obras que conocemos bien, que ya se inten-
taron impulsar hace años, cuando algunos de nosotros ni siquiera pensábamos que 
jamás acabaríamos dedicándonos a la política, y que vimos, desde la parte profesio-
nal, cómo acababan en un cajón y no podían llevarse a cabo.
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La primera de las dos es la que presento ahora, la duplicación de la línea R3. 
Y aquí estamos hablando de cercanías. Cuando hablamos de cercanías, pues, se di-
cen muchas cosas, que somos un país tercermundista, que todo es viejísimo. Esto no 
es así, o sea, las vías, la catenaria, las instalaciones de seguridad de nuestra red de 
cercanías son modernas y son buenas. Lo que ocurre es que sí se necesita inversión 
y sí tienen muchos problemas.

Estos problemas vienen precisamente porque tenemos cuellos de botella que impi-
den que tengan mejores capacidades y que generan a menudo muchos retrasos en cuan-
to hay el más mínimo problema, porque están llevadas al límite de su capacidad.

Sí necesitamos inversiones, pero tienen que ser las inversiones correctas. Y no-
sotros creemos que esta es una de ellas.

La duplicación de la línea R3, cuando..., cualquiera que sale de Barcelona ha-
cia Vic o Ripoll, pues, ve que a partir de Montcada se encuentra con una vía única 
que impide que unos trenes, los trenes que suben, se crucen con los que bajen allí 
donde quieren; solo pueden hacerlo en las estaciones. Esto limita la frecuencia de 
trenes a media hora, que estaría bien para una línea donde las poblaciones son 
bajas, como quizá la línea de La Pobla, de la que hablábamos antes; no habría nin-
gún problema en que hubiera una vía única. Pero no estamos en ese caso, Es una 
zona densamente poblada, donde sería necesario que pudiera haber más trenes que 
subieran y bajaran.

La duplicación de la vía permitiría ampliar estas frecuencias, que ahora mismo 
es imposible, y permitiría también, además, que los retrasos, cuando se producen, 
no se extendieran como lo hacen ahora. Una vía única, un solo tren que lleve un re-
traso se contagia a todos los demás porque deben esperarle.

¿Por qué traemos aquí esta obra, en la que yo creo que todo el mundo está de 
acuerdo con que debe realizarse? Pues, porque ya se trató de impulsar hace diez 
años. Se intentó impulsar. De hecho, en el 2008 se publicaba el estudio informativo 
de la duplicación de vía de Montcada hasta Vic, pero no pudo llevarse a cabo debido, 
entre otras cosas –también a la crisis, no vamos a engañarnos–, a la oposición que 
había territorial. Los intereses de unos municipios en muchos casos eran contrarios 
a los de otros o a los del propio interés de la obra, con lo cual no valía la pena, no 
podía atenderse a todas las peticiones.

Ahora tenemos sobre la mesa un estudio informativo de un tramo más peque-
ño de esta duplicación. Ya se ha oído por algunos sitios que se pare, «si no es total, 
nada», y cosas de este estilo. Y es por eso que traemos esta petición aquí, en primer 
lugar, para que el estudio informativo que hay en marcha..., se busque todo el con-
senso que hay –en esto ya sabemos que la Generalitat ha estado trabajando, esta vez 
entre todos los municipios hay bastante acuerdo– y que se colabore en todo lo posible 
para que pueda llevarse a cabo, porque va a redundar en beneficio de todos.

Y, después, un segundo apartado en el que pedimos que cuando la duplicación 
de vía, que nosotros creemos que tiene que ir mucho más allá que este tramo que se 
duplica ahora, se extienda a las zonas más conflictivas, sobre todo en el área de Bar-
celona, se trabaje también para buscar ese consenso, y que el estudio informativo y 
después las obras puedan llevarse a cabo.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ja li anuncio que demanaré votació separada dels punts 1 i 
2, eh?, perquè coincideixo amb la valoració global que la diputada Bravo ha fet res-
pecte a la necessitat de la duplicació de la línia R3 entre Montcada i Vic, i a solucio-
nar alguns colls d’ampolla que es produeixen en totes les tramitacions dels projec-
tes, que a vegades tampoc no és atribuïble en exclusiva a la mateixa Administració 
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que els està impulsant. També és cert que amb motiu de la crisi econòmica que va 
implicar la reducció d’inversions arreu, a vegades aquesta falta de consens territorial 
ja li ha anat bé al Ministeri de Foment per retardar algunes de les actuacions.

Ara, jo crec que aquí pot haver-hi un consens generalitzat de que la duplicació 
d’aquesta via és essencial per convertir-lo en el metro del Vallès, eh?, i, més enllà del 
Vallès, en la seva penetració cap a Osona.

I, per tant, ja li anuncio que el punt 1 el votarem a favor, perquè és necessari 
aquest impuls i que s’acceleri l’aprovació de l’estudi informatiu del conjunt d’aquest 
tram.

Pel que fa al punt 2, no hi votarem a favor, perquè aquí –tampoc hi votarem en 
contra, eh?– sí que hem de reconèixer l’esforç que el ministeri ha fet. En aquests 
moments estem ja..., el ministeri està treballant més enllà del que seria l’estudi in-
formatiu, està treballant en el projecte executiu. Alguns dels problemes que l’Ad-
ministració local en l’estudi informatiu havia plantejat, en forma d’al·legació, s’estan 
resolent satisfactòriament. I les notícies que tenim és que abans de finals d’aquest 
any el projecte estarà aprovat perquè es pugui licitar, per tal de que l’adjudicació 
d’aquesta obra es pugui fer al llarg del 2018. 

Com que aquesta és la informació que tenim, que l’hem contrastada també amb 
el ministeri i amb el mateix territori, els ajuntaments afectats, no hi donarem suport 
tampoc, hi votarem en contra, eh? Però aquesta és la raó i l’explicació del nostre 
posicionament.

La presidenta

Moltes gràcies, té la paraula la diputada Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres –i no repetiré perquè molts dels arguments els 
ha exposat el Jordi, també la diputada Marina Bravo– compartim la necessitat de 
duplicació d’aquesta via, si bé en un projecte de duplicació, clar, s’ha de començar 
per aquelles duplicacions parcials en els trams que són més crítics, no? En el cas de 
l’R3, doncs, té tot el sentit començar pel Montcada - la Garriga.

I, llavors, nosaltres, pel que fa al punt 1, que és el que parla del tram Parets - la 
Garriga, aquest ja es va treure a informació pública. Foment ho va treure, l’any 2016, 
a l’estudi d’impacte ambiental. I, segons declaració –que ens hem de fiar, no?–, el 
2017 s’havia de licitar i adjudicar l’obra. I, en principi, la pàgina de Foment diu que 
el tram aquest hauria d’estar operatiu el 2020.

Per tant, jo crec... Per què? Perquè també és el tram més fàcil, en el que no s’han 
de fer soterraments. I, per tant, jo crec que aquest punt ja ha estat tancat, acordat. 
Hi ha el consens en el territori, i si no hi ha cap ensurt es licitarà durant aquest any.

Per tant, nosaltres, com que aquest punt creiem que ja està, ens abstindríem.
També és cert que si es posa aquest tram en marxa i després no es duplica el tram 

Montcada-Mollet també genera un problema, no?, perquè no acabarà de funcionar 
la duplicació anterior.

Bé, això ho hem pogut estudiar del projecte de Transfer Enginyeria, que és qui 
va fer l’estudi sobre la duplicació aquesta.

Pel que fa al punt 2, aquest no està tan madur, diguéssim, i nosaltres també hi 
votarem a favor, perquè, clar, aquesta duplicació Montcada Bifurcació - Vic, en 
què hi han diferents opcions, jugant per exemple amb l’R4, també, doncs, és com-
plexa, i, per tant, creiem que aquí sí que necessitem trobar aquest consens i aquest 
acord.

Per tant, farem votació separada: abstenció en el primer punt, no perquè esti-
guem en contra, eh?, perquè entenem que ja s’està fent i volem creure que es farà, i 
a favor en el punt 2.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; no, básicamente, nosotros votaremos a favor, pues, por las razones que se han 
comentado. Porque el Ministerio de Fomento ya está actuando. Está actuando a dos 
ritmos, posiblemente, ritmos diferentes en el punto 1 y el punto 2, pero no se va a 
poner en marcha gracias a esta propuesta, sino porque el Ministerio de Fomento, 
que gobierna en España, ya está actuando. 

Evidentemente, votaremos a favor para reforzar la actuación del Gobierno cen-
tral en estos dos puntos.

Gracias.

La presidenta

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

Sergi Saladié Gil

Molt bé, gràcies, presidenta. Tot i compartir el fons de les reivindicacions de que 
s’ha de desdoblar aquesta línia, lo que no entenem és que es demani un consens, 
que entenem que ja hi és aquest consens al territori. És a dir, és un consens que exis-
tix de com a mínim fa trenta anys, que estava prevista que es desdoblés, i no fins a 
la Garriga, sinó fins, com a mínim, a Vic, no? I és una cosa que no s’ha fet. Per tant, 
si s’hagués fet ja no hauríem d’estar parlant d’aquestes qüestions.

I a més a més en un context que, sense anar a trenta anys vista, que és quan 
hauria d’haver estat feta aquesta obra, si mos remetem a dades recents, no?, entre el 
2009 i el 2016, que el Govern espanyol mos deu un 74 per cent de totes les inver-
sions promeses, això són 3.516 milions d’euros, doncs, mira si n’hauríem pogut fer 
de desdoblaments de vies amb tots aquests diners que segurament estaven contem-
plades dins d’aquestos pressupostos que s’han incomplert sistemàticament. 

I entenem que això és una petició que en tot cas hauríem de fer al Congreso de 
los Diputados, no? Vostès que tenen aquest marc mental i polític de referència espa-
nyola, doncs, és allà on hauríeu de dir: «Escolti, executin allò que fa trenta anys que 
haurien d’haver fet i no han fet.» 

I, en canvi, vostès d’alguna manera –i no malentengui les paraules, no?– volen 
empastifar aquí la societat i el territori, que ja està d’acord amb que això s’ha de des-
doblar, i el Govern de la Generalitat, que ja està d’acord que això s’ha de desdoblar, i 
a més amb un caràcter d’oportunitat, quan segurament, pel que s’ha dit aquí, doncs, 
ja saben que això s’acabarà fent, no?, vull dir que..., o que s’acabarà almenys prome-
tent novament a finals –que ja veurem si es farà, eh?– d’aquest any.

I és cert que la Generalitat de Catalunya té moltes responsabilitats en matèria 
ferroviària, jo no me n’he estalviat mai les crítiques. Només cal mirar, com sem-
pre dic, lo Pla territorial general de Catalunya, de l’any 95, i veure les propostes del 
Govern català en matèria de xarxa viària, i hi veurem una autèntica teranyina. I si 
mirem la xarxa ferroviària veiem que no hi ha projectat més que alguns petits allar-
gaments de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat. 

I, per tant, és cert que, amb una òptica territorial i temporal àmplia, el Govern de 
la Generalitat té molta responsabilitat en que tampoc s’hagi acabat fent això, perquè 
jo no he sentit mai, més que recentment, no?, doncs, grans reivindicacions ni grans 
propostes per demanar un traspàs o una transferència d’aquestes incompetències de 
l’Estat espanyol. I és cert que també podem fer autocrítica.

Però respecte a aquesta qüestió, diguéssim, no mos sembla tampoc oportú que es 
plantegi en aquest moment la petició d’una cosa que fa trenta anys que hauria d’estar 
feta, corresponsabilitzant una societat que ja ha pres un posicionament i un Govern 
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que ja ha pres un posicionament per un incompliment de l’Estat espanyol. I, en tot 
cas, és allà on hauríeu d’anar a demanar-ho.

En tot cas, nosaltres esperem que aviat, diguéssim, doncs, ho poguéssim desen-
volupar nosaltres i no haguem d’esperar tants anys ni tants incompliments per part 
de l’Estat espanyol.

I només anunciar que farem un vot negatiu d’aquest punt de l’ordre del dia.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Junts pel Sí, 
el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, dir-li a la senyora Bravo que estem d’acord en 
el fons, diguem-ne, de l’assumpte i en la qüestió que es demanda. I crec que, com 
ha quedat palès, diguem-ne, per l’exposició de la resta de diputats i portaveus que 
m’han precedit, queda clar que és una matèria en la qual el consens aquest que vostè 
exposa hi és. Que segurament, des del punt de vista tècnic, en algun dels trams pot 
haver-hi alguna divergència, però que, en tot cas, el que és la necessitat, diguem-ne, 
de dotar de major capacitat aquesta via, amb uns arranjaments correctes, amb un 
traçat correcte, amb unes inversions correctes, que el Govern de l’Estat no ha anat 
fent en l’àmbit de les rodalies –vostè ho coneix perfectament i vostè és conscient 
de que el Govern de l’Estat no ha invertit tot el que hauria hagut d’invertir en ro-
dalies–, que segurament el servei és deficient, diguem-ne, per la manca d’aquestes 
inversions, segur. És a dir, amb alguns elements de seguretat el que ha provocat, di-
guem-ne, que no donem més fiabilitat a aquest trànsit ferroviari, que d’altra manera, 
segurament, un seguit d’inversions podrien haver permès major aportació de gent 
als ferrocarrils, Renfe, no?

Jo crec que la prova és..., la mostra més clara és en el cas de Ferrocarrils de la 
Generalitat, on hi ha hagut una inversió constant i on hi ha en aquests moments, com 
vostès presentaven, algunes altres propostes de resolució fa alguns mesos –vostè o 
altres grups parlamentaris–, on reclamaven major aportació de combois perquè el 
sistema funcionava, per tant, diguem-ne, un sistema de fiabilitat.

Dit això, i estant d’acord amb la serietat, creiem que no és el moment de por-
tar-ho això aquí, sincerament, eh? I, miri, si em permet una broma, vostè ha acon-
seguit que en un tema on hi ha consens hi hagin diferents posicions, eh? Hi haurà 
votacions a favor, votacions d’abstenció i votacions en contra, com la del nostre grup 
parlamentari, en el sentit de que creiem que no és un tema de..., en el contingut, sinó 
d’oportunitat política.

Creiem que el Govern de l’Estat ha promès en infinites ocasions..., la darrera, i 
esperem, diguem-ne, que sigui acomplerta, és el tema del soterrament de la línia R3 
al seu pas per la població de Montcada, amb una demanda existent des de fa molt 
–molt, molt– de temps, que ara sembla que el ministeri desencalla. No sabem exac-
tament si, diguem-ne, ho durà a terme, però com a mínim, ens alegrem que hi hagi 
anuncis en positiu. 

Però que, en tot cas, les promeses, diguem-ne, d’inversions... I, miri, el president 
del Govern espanyol va venir fa uns mesos i va fer, em sembla, va prometre «una 
lluvia de millones», que va dir, de 4.000 milions d’euros, i la setmana següent el seu 
ministre d’Economia deia que d’aquesta inversió prevista, res de res.

Per tant, ja estem massa acostumats a que per part del Govern de l’Estat hi hagin 
promeses incomplertes, especialment en matèria ferroviària. Per tant, no hi creiem, 
eh?, i, hi insisteixo, que quedi clar el posicionament, que creiem que és voluntat, vos-
tè mateixa ho ha reconegut. El Govern de la Generalitat ha fet els esforços necessaris 
per cercar aquest consens territorial, que ens sembla del tot necessari; té una fluida 
relació amb el Ministeri de Foment per poder executar aquestes obres. I, per tant, 



DSPC-C 501
19 de juliol de 2017

Sessió 24 de la CT  23 

diguem-ne, no poden acusar el Govern de la Generalitat d’un tancament respecte..., 
ni intentar barrejar temes, diguem-ne, que no corresponen a aquest debat.

I, per tant, des del nostre punt de vista, contents, diguem-ne, de que la duplicació 
de l’R3 vagi endavant, però en tot cas no ens sembla necessari aprovar aquesta pro-
posta de resolució en aquests moments.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. (Marina Bravo Sobrino demana per parlar.) Senyora Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Por alusiones y aclaraciones.

La presidenta

Trenta segons.

Marina Bravo Sobrino

Treinta segundos. bueno, por alusiones. Nos ha dicho que lo que debíamos hacer 
era llevarla al Congreso. Por supuesto, fue lo primero que hicimos. Esta propuesta 
ya la hemos llevado al Congreso. 

En cuanto al acuerdo, que nos dice que traemos aquí un tema sobre el que hay 
consenso en el territorio. Le aseguro que no hay consenso sobre la solución técnica 
en los tramos más próximos a Barcelona. Trabajé mucho en ello en mi período pre-
vio, y fue, desde luego, una dificultad, y por eso pensábamos que esta propuesta se 
debía traer aquí.

Y en cuanto a los grupos que dicen que el punto 1 ya está solucionado, que se 
fijen que también incluye en que se colabore para que las obras se puedan ejecutar 
y llevar a cabo a buen ritmo.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies.
Procedim ara a la votació. S’ha demanat votació separada del punt 1 i del punt 2.
Per tant, votem, en primer lloc, el primer dels punts.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i la 

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

Punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
No n’hi ha.
Queda rebutjat per 11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i de 

la CUP, i la resta de vots a favor, de la resta de grups parlamentaris.

Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de la línia 
entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al Corredor 
Mediterrani

250-01042/11

Passem a l’últim punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la prioritza-
ció de la rehabilitació de la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de merca-
deries al Corredor del Mediterrani. Abans, també, saludar els que ens acompanyen 
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a la comissió. Té la paraula, per a la seva presentació, la diputada portaveu del Grup 
Parlamentari Ciutadans, senyora Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, sobre el anterior, parece que había consenso, pero 
cada cual ha votado a su manera. Espero que, sobre esta, sobre la que el consenso 
no está tan claro, podamos votar todos conjuntamente y no se produzcan estas pa-
radojas que a veces pasan en este Parlament.

Esta segunda obra es la recuperación de la línea Reus-Roda, una línea que, sin 
entrar en más detalle, era una línea antigua, que se quedó en desuso en el 92. Era 
una actuación que formaba parte de los planes iniciales del Corredor Mediterráneo, 
por donde se pretendían pasar las mercancías. Y es una obra que, al igual que la 
anterior, se trató de impulsar hace aproximadamente unos diez años, pero por las 
dificultades de sacar adelante ese estudio informativo acabó en un cajón. Y por eso 
la traemos también aquí, lo mismo que la anterior. Porque ya en un momento hubo 
dificultades y creemos que es muy importante que se le dé un impulso también po-
lítico.

Además, en esta actuación, el hecho de que quedara en un cajón venía acom-
pañado de un ofrecimiento, de una solución alternativa, a nuestro entender mucho 
peor, tanto técnicamente como en cuanto a la situación tanto transitoria, de ejecu-
ción de las obras como situación final en la que dejaba la infraestructura, que era la 
implantación del tercer carril por la costa.

Esto era, corría el año 2012, y fue en aquel momento en el que se dijo que el 
ancho europeo debía llegar a Tarragona lo antes posible, cosa en la que estamos to-
talmente de acuerdo, y que, como la solución del Reus-Roda todavía debía pasar el 
estudio informativo, se ofrecía una alternativa, que era un tercer carril instalado por 
la costa.

Las urgencias en aquel momento, porque la urgencia era lo único que lo justifi-
caba, hicieron que se optara por esta opción y se descartara la otra. Que, aunque se 
dijo que era, en cualquier caso, provisional la solución de la costa y la definitiva se-
guiría siendo la del interior, curiosamente ese estudio informativo acabó en un cajón 
y nunca más se volvió a saber nada de él ni se hizo ningún avance.

Lo que pedimos aquí es que ese estudio informativo vuelva a recuperarse y que 
se intente que esa obra pueda salir adelante, porque nos ahorraría incluso la instala-
ción del tercer carril por la costa.

¿Y por qué traemos esta obra aquí en este momento? Bueno, pues, porque..., por 
dos circunstancias. Una, las implantaciones del tercer carril que estamos viendo, en-
tre otros, entre Valencia-Castellón, vemos que están dando muchos problemas y que 
incluso, aunque las obras se han llegado a ejecutar, ni siquiera se han podido poner 
en servicio, y veremos cuándo lo hacen.

Y dos, las obras que había adjudicadas en 2012 y aquellas que nos iban a permi-
tir que el ancho europeo llegara a Tarragona en 2015 están pasando por serias difi-
cultades burocráticas y técnicas, que seguramente harán que alguna de ellas deba 
rescindirse, en particular la del tramo Castellbisbal-Martorell, que sin él no podre-
mos llevar el ancho europeo hasta Tarragona.

Nos encontramos, por tanto, en una situación un poco diferente a la que había en 
2012. Si el estudio informativo del Reus-Roda hubiera continuado avanzando como 
estaba previsto, seguramente hoy ya podríamos tener esa obra en marcha, pero todo 
aquello no se hizo. Y nosotros lo que pedimos es que se haga ahora.

En aquel momento faltó mucho consenso. Creemos que las condiciones han cam-
biado y que ahora se puede recuperar. Y creemos también que es una solución mu-
cho mejor en cuanto a capacidad. Tendríamos un corredor específico para mercan-
cías, dejaríamos la línea de la costa libre para viajeros, tanto por las mejoras que 
puede suponer para la frecuencia de los trenes y las incidencias como evitar el paso 
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de mercancías por unas poblaciones que son muy turísticas, y además evitaríamos 
toda la problemática del tercer carril, si nos ahorramos el ejecutar esta obra.

Por todo eso, traemos esta propuesta aquí. Porque creemos que es el momento 
que desde este Parlament se demuestre la voluntad de retomar esa solución que nun-
ca debió abandonarse.

Gracias.

El vicepresident

Gràcies, diputada. Per posicionar-se pel Grup Parlamentari Socialista, té la pa-
raula el senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Jo crec que la proposta de resolució s’explica per si mateixa, 
no? Per tant, ja li avanço que nosaltres donarem suport a aquest proposta de reso-
lució que presenta Ciutadans, per tal de que el Govern de la Generalitat impulsi no 
només el consens, sinó que impulsi l’acord amb el Ministeri de Foment, eh?, i que es 
pugui arribar..., és a dir, que el ministre i el conseller es parlin, intentin trobar una 
solució a aquest tema, que passa necessàriament per la rehabilitació d’aquesta anti-
ga línia ferroviària. Perquè ens ajudaria, de ben segur, a encaminar totes les merca-
deries del Corredor Mediterrani i del port de Tarragona cap aquí, i, tal com deia la 
diputada Bravo, deixant lliure la línia de la costa, que és una línia molt més urbana, 
per al servei de rodalies i regionals.

I malgrat que la proposta de resolució no ho diu, deixi’m dir que, aprofitant 
aquesta avinentesa, nosaltres creiem que a més a més s’hauria d’aprofitar per remode-
lar els serveis de rodalies i regionals, perquè no s’adapten a les necessitats de mobi-
litat del Camp de Tarragona, de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, no?

I, per tant, aprofitant aquesta proposta d’instar els dos governs a asseure’s, a po-
sar-se d’acord per rehabilitar l’antiga línia Reus-Roda, es podria aprofitar –i aquí sí 
que el Govern de la Generalitat té algunes coses a dir– la remodelació, ho torno a 
repetir, dels serveis de rodalies i regionals que en aquests moments no s’ajusten a les 
necessitats de mobilitat del territori.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la se-
nyora Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Bé, nosaltres trobem molt adient la presentació d’aquesta pro-
posta de resolució, perquè a més aquests dies en el territori hi ha moviment al res-
pecte. Hi ha hagut reunions, hi ha hagut un document que ha presentat la Plataforma 
en Defensa del Ferrocarril, que és una entitat que aplega des d’alcaldes, ajuntaments, 
gent de la societat civil, i, per tant, trobem adient que es pugui veure.

També donem la benvinguda avui..., que ens acompanyen també representants 
dels càmpings de la costa, de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada, per-
què, bé, ells també en aquest sentit són part interessada en que es pugui resoldre 
aquest embolic ferroviari que fa tants anys de provisionalitat que tenim al nostre 
territori.

Ho ha explicat molt bé la Marina, però jo només us diré un detall que no sé si tots 
sabeu. El lloc, l’emplaçament de l’estació de Tarragona ja va ser en el seu dia, el 1800 
i escaig, provisional. Per tant, imagineu-vos, no?, les provisionalitats com van. 

I enllaço per on ha acabat el Jordi, no? Està molt bé allò de la Reus-Roda, però 
hem de mirar que tot l’estat de la xarxa és precari. Nosaltres tenim la xarxa més 
precària. Bé, ho heu vista a la tele, no? No només l’R15, que és en la que hi han els 
descarrilaments; vint-i-sis trams amb limitació de velocitat; manca i tancada d’esta-
cions; material mòbil antic; la meva primera PR, quan vaig entrar en aquest Parla-



DSPC-C 501
19 de juliol de 2017

Sessió 24 de la CT  26

ment el 2010, va ser demanar el canvi als 449, els nous combois que Girona tenia i 
a Tarragona no arribaven.

Per tant, tenim un territori en què s’ha de fixar molt bé quin mapa fem o com 
dissenyem, perquè el que dissenyem ara és el que condicionarà el futur. I en aquest 
sentit, nosaltres, que ens vam quedar sols en el seu moment defensant la Reus-Roda 
i el Tramcamp, perquè ho vèiem relacionat, tenim molt clar que el tercer fil, ja ho 
vam dir, no és una solució bona, és complexa tècnicament, ha comportat seriosos 
problemes durant la seva implantació a València i Castelló.

Quan vam anar amb el conseller a aquell acte que vam anar tots del Corredor 
del Mediterrani, el representant de les Corts Valencianes ens ho va explicar, que els 
havia donat molts problemes, molta complexitat amb els canvis de via, i sobretot que 
això era una solució de moment, perquè tenia pressa, perquè la química havia de 
poder treure les mercaderies. Però, clar, era una solució ràpida i provisional el 2012. 
Han passat cinc anys i no tenim ni el tercer fil ni tenim l’estudi de la Reus-Roda.

Per tant, nosaltres creiem que per resoldre aquest mapa s’ha de recuperar el 
tram aquest Reus-Roda, que pugui enllaçar amb la nova línia Camp de Tarragona - 
Vande llòs per al trànsit de mercaderies, i que això configuri un corredor especialit-
zat, que donaria una sortida natural i estaria exempta dels usos compartits. I aquesta 
connexió també hauria d’incloure una connexió apta per a l’ample estàndard inter-
nacional amb origen o destí al port de Tarragona.

Complementàriament, s’hauria de fer la connexió a Picamoixons d’un enllaç di-
recte, sense canvi de sentit, entre les vies procedents de Reus i de Valls.

En definitiva, tot això també va lligat amb, quan s’alliberi la línia de costa 
–i aquest és l’altre tram que no ens hem cansat de reivindicar, almenys jo, en els sis 
anys que porto aquí– el tren-tram, el tren tramvia. En les estacions que cauran en 
desús, és a dir, des d’on ja anirà el corredor, des de Vandellòs fins a Tarragona, apro-
fitar tota aquella línia de costa per fer un tren tramvia i donar servei a tota aquesta 
zona. Que a més, ara, si realment s’acaba fent el..., no, Barcelona World no es diu. 
Com es diu ara? Això, el Hard Rock Entertainment aquest, o el que es faci. Té tot 
el sentit del món, perquè resulta que posarem un munt de gent més en el territori, 
200.000 persones i escaig, i, per tant, augmentarem els problemes de mobilitat, i 
més si tenim el canvi climàtic.

Per tant, ara encara té molt més sentit fer el tren-tram o el tren tramvia, o com li 
vulgueu dir, el Tramcamp, entre les estacions de Vandellòs-l’Hospitalet i Tarragona.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el senyor Villa-
grasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí, gracias. Bueno, nosotros votamos a favor de la propuesta, básicamente porque 
es la primera alternativa que des del Partido Popular de Cataluña, sobre todo del 
Partido Popular de Tarragona, se planteó. Recuperar la vía Reus-Roda nos parece 
adecuado, primero para liberar el litoral del paso de mercancías, y, de paso, también 
intentar aprovechar al máximo una infraestructura que ya existe, ¿no?

Pero es verdad que yo creo que hoy, pues, Ciutadans está haciendo propuestas 
que van en la línea de lo que está haciendo el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, 
agradezco que hagan publicidad de lo que está haciendo el Gobierno de España, 
porque parece ser que el Gobierno o Fomento se está planteando seriamente recu-
perar esa alternativa muy seriamente.

Y, por lo tanto, como va en la línea de lo que –(veus de fons) claro– se está estu-
diando y de la propuesta del Partido Popular de Tarragona, votaremos a favor.
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El vicepresident

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula el 
senyor Saladié.

Sergi Saladié Gil

Moltes gràcies. Veus? Aquesta sí que mos sembla més correcta, perquè... (Ria
lles.) No, és veritat, perquè... (Alberto Villagrasa Gil diu: «Tú eres de Tarragona, 
¿no?») No, una mica més avall. Però també tenim problemes de tren allà, a Van-
dellòs (algú diu «molts»), bé, l’Hospitalet. Diuen sempre Vandellòs i el tren no mos 
passa pel poble, però bé. 

No, en aquest sentit és correcte el plantejament que fan, perquè és cert que a la 
zona del Camp, doncs, no hi ha hagut mai un consens territorial sobre què fer, no 
només amb aquesta línia, sinó amb lo conjunt de la xarxa, i mos ha portat a tin-
dre un territori, diguéssim, que és un autèntic despropòsit des del punt de vista de 
la planificació, ja no només ferroviària sinó també viària, no? Tenim l’estació del 
descampat de Tarragona al mig d’un descampat; tenim un Corredor del Mediterra-
ni que fa vint anys que es fa, que està cansat de tant córrer, no? –jo sempre faig la 
broma aquesta de..., clar, fa vint anys que córrer aquest corredor, està esgotat ja–, 
però és d’ample ibèric; llavors no sabem què fer amb l’alta velocitat, si hem de fer 
una via nova, si no l’hem de fer; no sabem encara què farem amb la línia que que-
darà desafectada, no?, o a veure què fem amb lo tram litoral. I és cert –és cert– que 
al descampat de Tarragona no hi ha un consens sobre què fer amb lo conjunt de la 
xarxa ferroviària.

I, per tant, aquesta sí que mos sembla encertada. Quant al contingut, proposar 
que la Generalitat s’impliqui amb intentar trobar una solució a aquesta problemàtica, 
a aquesta política de campanar, no?, que tenim en aquest territori. És a dir, vam estar 
un munt d’anys també –i el Ministeri de Fomento mirant-s’ho des de la barrera– dis-
cutint on havia d’anar l’estació central del Camp. Los de Reus la volien a la banda 
nord de l’aeroport; los de Tarragona, a la sud; los de Vila-seca no se sap què volien. 
És a dir, una mica de descontrol. I està bé, doncs, que des del punt de vista de qui té 
algunes competències, i esperem que aviat siguin totes, en matèria ferroviària –és lo 
Govern de la Generalitat–, doncs, s’impliqui en l’intent de trobar una solució.

Feina que, per altra banda, ja ha començat a fer la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril, que la setmana passada mos hi vam reunir amb vostè mateixa i d’altres 
organitzacions i partits polítics, i a banda es va fer una presentació de caire més so-
cial i econòmic. I, per tant, s’ha de reconèixer també que aquella feina que a vegades 
no fa l’Administració, per deixadesa o per incapacitat o pel que sigui, que ho faci la 
societat civil organitzada en forma de, en aquest cas, la Plataforma en Defensa del 
Ferrocarril.

I, en tot cas, lo que hauria de fer la Generalitat és donar recolzament a tota la 
feina que ja s’ha fet, i si cal fer-ne més, no? Perquè ells mos van ensenyar un tre-
ball que era, diguéssim, com un primer esborrany d’un possible consens, i apuntava 
precisament en aquesta direcció de fer que les mercaderies passin per aquesta línia 
interior i, diguéssim, reservar d’alguna manera el corredor del litoral per a un trànsit 
més d’ús personal, transport de viatgers, etcètera.

Per tant, des d’aquesta òptica hi donaríem suport. Lo que passa que, clar, com 
que barregen aquí..., no barregen –vull dir, vostès des de la seua òptica ja ho fan bé, 
no?–, que impliquen, no?, el Ministeri de Foment perquè executi les obres, nosaltres 
sap que en aquestes situacions lo que fem és una abstenció, bàsicament perquè el 
que entenem és que estem en un context que, si aconseguim, doncs, resoldre positi-
vament la situació política que tenim a partir del referèndum, lo que hem de fer amb 
l’Estat no és demanar-li que faci un projecte executiu, sinó que mos faci el traspàs 
efectiu d’aquesta xarxa, amb los seus diners corresponents.
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Per tant, tot i estant d’acord amb lo fons, lo fet, doncs, que impliqui el Ministeri 
de Foment fa que nosaltres fem una abstenció.

Res més.
Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la senyora...

Meritxell Roigé i Pedrola

Moltes gràcies, president. Començo recordant, també, com els portaveus que 
m’han precedit, la situació pèssima en què es troba la xarxa ferroviària al sud del 
nostre país, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l’Ebre, i la necessitat que 
tenim de que una vegada per totes finalitzin aquestes obres del Corredor del Medi-
terrani, que, com saben, duren molts anys, moltes dècades. I també recordar, com 
també s’ha dit, el fet de que encara a hores d’ara hi han trams, com és a l’Hospitalet- 
Tarragona, en què encara tenim només una única via per a tot, per a viatgers, per a 
mercaderies, amb el que això suposa per al trànsit ferroviari.

Tot i això, respecte al que se’ns ha presentat avui, el Ministeri de Foment l’any 
2007 va iniciar la redacció de l’estudi informatiu, que preveia aquesta connexió per 
al trànsit de mercaderies entre Tarragona-Castellbisbal, i, per tant, analitzava aques-
ta possibilitat de poder restaurar aquesta línia Reus-Roda.

En el cas del Govern de Catalunya, el departament considerava necessari dispo-
sar, en aquest cas, de..., que hi hagués aquest corredor exclusiu per a mercaderies, 
també, perquè entenem que la situació donava per a això, pel volum que té entre Bar-
celona i Tarragona. I, per tant, enteníem que calia també aquesta proposta de rehabi-
litació del tram de la línia Reus-Roda, i així ho vam manifestar a l’Agenda catalana 
del Corredor Mediterrani, que es va presentar, on s’incloïa aquesta demanda. 

I, per tant, a dia d’avui el que ens resta pendent és que l’Estat ens doni resposta 
a aquesta proposta del grup parlamentari, amb aquesta proposta del Govern, i, per 
tant, en l’exercici de les seues competències puga desenvolupar l’estudi informatiu 
que concreti aquesta proposta.

Sé que al recés n’han estat parlant els representants de l’associació de càmpings, 
a qui aprofito una altra vegada per saludar, i els diferents portaveus amb el secreta-
ri d’Infraestructures, que estava aquí per a uns altres temes, però que sé que n’han 
pogut discutir al respecte. 

Nosaltres ho compartim, i, per tant, el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé; moltes gràcies, diputada.
Per tant, doncs, passem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Dinou vots a favor, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es 

Pot, Partit Socialista, Grup Popular i Ciutadans.
Abstencions?
Una, de la CUP - Crida Constituent.
I no hi ha cap vot en contra.
Per tant, la proposta de resolució queda aprovada.
I, sense més, doncs, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i catorze minuts.
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