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Sessió 2 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a les tres de la tarda i un minut. Presi-

deix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, i del 

secretari en funcions, Gerard Gómez del Moral i Fuster. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni 

Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, Marina Bra-

vo Sobrino, Francesc Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciu-

tadans; Narcís Clara Lloret, Gemma Geis i Carreras i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Ferran Civit i Martí, Marc Sanglas i Alcantarilla, pel 

G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; David Cid Colomer i Susana Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera, 

acompanyat del secretari general, Ferran Falcó i Isern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibi-

litat sobre els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 355-00011/12). Conse-

ller de Territori i Sostenibilitat. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Internacional per a la 

Defensa dels Motociclistes davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seguretat 

viària dels motociclistes (tram. 356-00036/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Molt bé, doncs. Començaríem... Bona tarda a totes i a tots.
En primer lloc donar la benvinguda al conseller, al senyor Falcó, que avui ens 

acompanyen en la compareixença.
Hi ha alguna substitució, abans de començar? (Veus de fons. Pausa.) En principi 

sembla que no...

Sessió informativa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament

355-00011/12

Bé, doncs aleshores recordar-los com funcionarà aquesta compareixença... (Veus 
de fons.) Falta algun portaveu, sí; bé, mentre expliquem la compareixença, esperem 
que pugui arribar. Com saben, el conseller disposa d’un temps com a màxim d’una 
hora per a la presentació dels seus objectius. Es pot suspendre o no la comissió du-
rant quinze minuts, per un màxim de quinze minuts, però això és una decisió que 
van, els portaveus..., indiquen si prefereixen que es faci o no. I posteriorment hi hau-
rà un torn per a cada grup parlamentari de deu minuts, resposta de nou del conseller 
de trenta minuts, i després cinc minuts més per grup parlamentari, i tanca el conse-
ller amb un temps màxim de quinze minuts. 

Els temps indicats són temps màxims; de tota manera, serem flexibles, sempre 
que vostès s’ajustin més o menys als temps, és a dir, fins a un límit que considerem 
prudent. Algun grup parlamentari ha explicat que desdoblarà la seva intervenció, 
però tampoc genera cap problema. I al final de la sessió, acabada la compareixença 
del conseller, votaríem una sol·licitud de compareixença que hi ha, d’acord? (Pausa.)

Doncs si no hi ha res més, podem començar la sessió. Conseller, és el seu torn. 
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El conseller de Territori i Sostenibilitat (Damià Calvet i Valera)

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, equip del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, després de set mesos d’aplicació de l’article 155, el Govern 
del president Torra s’ha constituït per acabar amb el control del Govern de Mariano 
Rajoy. L’executiu català, format fa cinc setmanes, es va fixar com a primer objectiu 
que s’aixequés el setge econòmic i administratiu de la Generalitat i així revertir els 
efectes del 155.

És, per tant, un govern que es troba en una situació excepcional, però això no vol 
dir que estigui mancat de ganes per desenvolupar les tasques que ens pertoquen, des 
del secretari general, el senyor Ferran Falcó, que m’acompanya aquí a la taula, fins 
als secretaris –que en el cas d’aquesta comissió són el d’Hàbitat Urbà i Territori, el 
senyor Agustí Serra, i el d’Infraestructures i Mobilitat, el senyor Ricard Font–, els 
directors generals, presidents i gerents d’empreses públiques, molts d’ells presents 
avui en aquesta comissió. Tots –tots– hem començat una legislatura amb l’objectiu 
de tirar endavant una agenda modernitzadora; a nosaltres ens agrada dir que és una 
agenda modernitzadora, amb valors republicans. Al llarg de la meva intervenció els 
aniré desenvolupant en què consisteixen aquests valors que tracten de construir un 
millor país, amb millors serveis per als ciutadans, on l’habitatge i el transport pú-
blic, el canvi climàtic, la nova Agenda Urbana o l’economia circular estiguin entre 
els reptes que mouran les nostres accions.

No obstant això, aquest és un govern que continuarà, continuarà la tasca enceta-
da pel president Carles Puigdemont, i en el nostre cas també és absolutament deutor 
de la bona feina desenvolupada pel conseller i amic Josep Rull, al qual em perme-
tran que em refereixi, com faig cada cop que tinc ocasió, en qualsevol de les inter-
vencions públiques que faig. No ens conformarem a encaixar la situació d’injustícia 
que els manté, a ell i al vicepresident Junqueras, als consellers Turull, Forn, Rome-
va, Bassa, la presidenta del Parlament –la senyora Carme Forcadell–, el diputat Jor-
di Sànchez i el president d’Òmnium, senyor Jordi Cuixart, a la presó. No podem ni 
volem normalitzar aquesta situació, no ens serveix que ens els apropin a les presons 
catalanes, els volem a casa. El conseller Rull és el legítim conseller de Territori i 
Sostenibilitat, i seguim treballant perquè torni al departament. El seu equip segueix 
les passes que ell va iniciar; de fet, som el seu equip.

Tanmateix, els canvis a l’estructura de govern ens han fet recuperar les compe-
tències d’habitatge, que, com recorden, ja havien format part d’aquesta conselleria 
en legislatures anteriors. Habitatge torna, doncs, a Territori i Sostenibilitat, i estem 
satisfets que així sigui, per coherència amb les polítiques urbanístiques i d’ordenació 
del territori que volem emprendre i perquè serà una de les prioritats del Govern, i 
nosaltres tenim l’empenta, el coneixement i les ganes d’afrontar aquest repte.

Aquesta incorporació de competències ens ha obligat..., hem fet una reorganitza-
ció de les secretaries en el departament. Si fins ara havien estat dues, més una direc-
ció general, la d’Infraestructures i Mobilitat i la de Medi Ambient i Sostenibilitat, i 
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, ara s’ha creat la Secre-
taria d’Hàbitat Urbà i Territori, que encapçala el secretari Agustí Serra, que sumarà 
la responsabilitat d’habitatge, que es vehicula a través de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, a les de territori i urbanisme. 

El nom d’«hàbitat urbà i territori» recull un concepte, el d’«hàbitat urbà», que 
tant el secretari Serra com jo mateix, quan era director de l’Incasòl, vam conèixer i 
treballar de valent, al costat del conseller Rull, en les cimeres de Quito de UN-Ha-
bitat, quan Joan Clos n’era el director executiu, el director executiu del Programa 
per als assentaments humans. Deia que ens hi sentim còmodes, en aquest concepte 
d’hàbitat urbà, perquè aquesta idea es refereix a la planificació, al desenvolupament i 
a la gestió de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 
Es tracta d’un canvi de paradigma global que aposta per una mirada més integrada 
i menys sectorial sobre els afers urbans. L’assumpció de l’àmbit de l’habitatge en el 
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Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha d’entendre com l’oportunitat de crear 
un marc de referència estratègic i transversal, alineant i integrant les polítiques pú-
bliques urbanes dels pròxims anys en l’habitatge; es concep com una de les àrees 
essencials en la consecució de l’objectiu, en definitiva, de millorar la qualitat de vida 
de les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya.

Després els parlaré més detalladament de l’Agenda Urbana de Catalunya, con-
cepte principal que es va desenvolupar a la trobada Habitat III, de UN-Habitat. Ara 
només volia o pretenia presentar-los quina és l’ànima de la nova secretaria i la dis-
tribució de les tres secretaries, que, ja els ho avanço ara, no seran compartiments 
estancs, sinó que treballaran conjuntament en els temes, de forma transversal, com 
no podia ser d’altra manera. 

Per posar-los alguns exemples, si en la legislatura passada els responsables d’in-
fraestructures i mobilitat van tenir un paper molt i molt rellevant a l’hora de disse-
nyar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic –fet que és de rebut, perquè la 
mobilitat, de fet, és el principal focus de contaminació a l’àrea metropolitana de 
Barcelona–, en aquest mandat ens disposem encara més a fomentar aquesta capil·la-
ritat, i, per exemple, els responsables de medi ambient i sostenibilitat s’incorporaran 
al grup de treball de peatges.

Amb això vull dir-los que habitatge, transport públic, vinyeta, ordenació del ter-
ritori, economia circular, nova Agenda Urbana o millora de la qualitat de l’aire, en-
tre d’altres, no seran compartiments aïllats, es parlaran entre ells i dissenyaran les 
polítiques més avançades per millorar la vida dels nostres ciutadans, que és el que 
ens uneix a tots.

Dit això, he d’avisar també amb antelació que alguns de vostès, que segurament 
repeteixen com a diputats de la Comissió de Sostenibilitat, la compareixença de la 
qual farem dilluns de la setmana vinent, el proper dia 16, segurament sentiran dues 
vegades algunes idees; ja els demano excuses a l’avançada. Els confesso, de tota ma-
nera, que estic satisfet que el Parlament hagi decidit fer-ne dues, de compareixences, 
una per cada comissió, perquè d’aquesta forma ens podrem explicar més i millor. 
Amb l’assumpció de les competències d’habitatge, més les que ja comptàvem, d’ur-
banisme, mobilitat, transports, infraestructures o les mateixes de l’àrea de sosteni-
bilitat, biodiversitat, qualitat ambiental, residus, aigua, parcs naturals, entre d’altres, 
s’hagués fet difícil poder-nos explicar, en aquest necessàriament acotat temps fixat 
per a la compareixença, tot el que pretenem, tot el que volem.

Hi insisteixo, el nostre és un departament gran, amb moltes responsabilitats i 
molt diverses, però la filosofia, l’ànima que ho impregna tot és la mateixa: el servei 
als ciutadans, millorar la vida de les catalanes i els catalans, visquin a una de les 
àrees metropolitanes del país, a un nucli del Pirineu, a un municipi de pocs habi-
tants de l’Ebre, o a un poble de l’Empordà, o a la Catalunya Central: arreu. I per 
ajudar-nos a fer sostenible aquest equilibri, per permetre’ns arribar arreu i satisfer 
les necessitats de desenvolupament personal, social i econòmic de cadascuna de 
les veïnes i veïns d’aquest país, els parlaré d’una de les eines a les que m’he referit 
abans: l’Agenda Urbana catalana.

L’Agenda Urbana catalana no és un instrument que la Secretaria d’Hàbitat Urbà 
tingui en exclusiva, és un instrument de tots, de tot el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de tot el Govern, també dels ajuntaments i dels agents socials. Com 
més actors impliquem en la seva elaboració i, sobretot, en la culminació dels pro-
pòsits que ens marquem, millor. D’aquesta forma ens en sortirem, en un projecte 
comú, una feina en equip que revertirà en benefici de tots. Necessitem una agenda 
urbana de Catalunya, la necessitem per donar un marc comú i transversal per al 
desenvolupament de les polítiques urbanes. Sense desmerèixer la importància de la 
planificació i la regulació urbanística i territorial, la mateixa ordenació urbanística, 
imprescindibles per assolir efectivament una adequada urbanització, quan ens pre-
tenem assegurar unes condicions de vida òptimes dels ciutadans, l’aproximació de 
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les administracions i governs als hàbitats urbans ha de ser més integrada, més trans-
versal, més holística, com els deia abans. 

L’Agenda Urbana de Catalunya s’estructura en un dels pilars temàtics que con-
densen l’ampli conjunt d’objectius i reptes que es plantegen a la Declaració de Quito 
per a la nova Agenda Urbana i a l’Agenda 2030, la famosa agenda amb els disset 
objectius de desenvolupament sostenible, ODS. Aquests són, els que ens afecten 
respecte a l’Agenda Urbana, hàbitats urbans saludables, benestar, qualitat urbana, 
prosperitat, dimensió territorial i millora de la governança. L’Agenda Urbana es basa 
en el diàleg i la concertació, i, per tant, els continguts i l’aplicació seran fruit d’un 
procés decidit entre tots. Es confiarà la coordinació i validació del treballs de l’ela-
boració de l’Agenda Urbana de Catalunya a l’Assemblea Urbana de Catalunya, l’as-
semblea urbana que tenim prevista convocar el proper mes de novembre. 

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori té el repte d’integrar les polítiques urba-
nes i territorials. Totes les polítiques urbanes que es desenvolupin han de tenir com 
a fil conductor el dret a la ciutat, a la ciutat com a concepte, i als seus béns, serveis i 
oportunitats: evidentment, habitatge i transport públic, però també treball, educació 
o cultura. Les realitats urbanes i les territorials volen cada cop més una interrela-
ció entre planificació territorial i planejament urbanístic, i les àrees urbanes s’han 
eixamplat i són més interdependents; cal també més coordinació entre els diferents 
planejaments municipals.

I com ho farem, tot això, com ho volem resoldre? Ens ajudarem en part dels pro-
jectes legislatius que vam iniciar en el mandat anterior i que bàsicament són quatre: 
la llei del territori, la llei de muntanya, la llei d’ordenació del litoral i el reglament 
de la llei d’arquitectura.

La llei del territori representa una reforma ambiciosa de la legislació urbanística, 
d’ordenació del territori, del paisatge i de les urbanitzacions amb dèficits.

En el tercer cas, el de la llei d’ordenació del litoral, el projecte de llei pretén des-
envolupar una competència exclusiva de la Generalitat, que en sigui aquesta l’Admi-
nistració de referència però donant un paper molt més rellevant del que tenen ara als 
ajuntaments. Els recordo que aquest projecte de llei es va aprovar l’octubre de l’any 
passat, però que amb el 155 no es va poder trametre al Parlament, amb la qual cosa 
reiniciarem ara els seus tràmits.

En darrer lloc, si parlem de la llei d’arquitectura, que, com saben, vàrem treba-
llar intensament amb tots els grups, i també amb tots els sectors implicats, aquesta 
acaba de fer un any de la seva aprovació al Parlament, tot just un any. Cal procedir 
ara a desplegar-ne el corresponent reglament. La nostra previsió és que s’aprovi al 
llarg del primer semestre de l’any vinent, de l’any 2019. Aquest reglament ha d’es-
tablir, entre d’altres, la composició i el funcionament del Consell de Qualitat Arqui-
tectònica i Urbanística de Catalunya, aquest consell de qualitat; els informes en els 
àmbits singulars o d’especial interès pel seu valor històric, artístic, social, paisatgís-
tic i ambiental; els aspectes específics de la convocatòria dels premis Catalunya en 
l’àmbit de l’arquitectura i el patrimoni construït, agafant l’arquitectura com a valor 
afegit a transmetre des d’aquests premis Catalunya, i el procediment per determi-
nar els membres dels jurats dels concursos d’idees i dels concursos de projectes dels 
contractes de serveis, tant del procés arquitectònic com dels instruments de plane-
jament urbanístic, concursos que s’han d’impulsar des de cada un dels nivells de 
l’Administració del nostre país.

Un altre dels eixos que seran cabdals en el desenvolupament de la feina de la 
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori serà establir estratègies per abordar la diversi-
tat del territori. Hi ha una sèrie de projectes de país, com ara, per exemple –i n’han 
sentit a parlar en moltes ocasions–, el Pla director urbanístic de l’àrea metropolitana 
de Barcelona; fa temps que s’hi està treballant. En aquest pla la Generalitat ha de 
prendre un paper proactiu i aportar criteri. Ho farem. Aquesta és una de les grans 
eines a la capital catalana i el seu entorn, a l’àrea metropolitana de Barcelona, però 
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saben que per la resta de territori hi ha desplegats, en diferents estats de tramitació, 
d’altres plans directors urbanístics.

Els he parlat de planificació territorial, de planejament urbanístic... Com veuen, 
anem baixant d’escala, i vull referir-me ara a la millora urbana i a l’habitatge. Vull 
fer-ho per reivindicar, en primer lloc, la tasca ingent que s’ha dut a terme els dar-
rers vint anys. Ho repeteixo moltes vegades: la Generalitat ha afrontat durant molt 
de temps, i en moltes ocasions en solitari, la remodelació dels barris del nostre país, 
molt a l’àrea metropolitana, però bastant repartits arreu del país. No estem parlant 
únicament de la Llei de barris, que també, que va ser un instrument magnífic: els 
estic parlant d’un compromís social del Govern amb la regeneració del teixit urbà, 
dels habitatges de Sant Roc, a Badalona; de Sant Cosme, al Prat de Llobregat; d’Ar-
raona, a Sabadell; de Can Garcia, a Manlleu; de la Via Trajana, a Sant Adrià, entre 
d’altres ubicacions, entre altres barris. Són molts, dels quals ens en sentim orgullo-
sos, i han canviat absolutament la fesomia i la vida d’aquests barris, la vida ciutada-
na d’aquests barris. 

I això em serveix per introduir ja el que pretenem desenvolupar en aquesta le-
gislatura en matèria d’habitatge. Com els he dit abans, aquest és un dels assumptes 
prioritaris d’aquest Govern, d’aquest Departament de Territori i Sostenibilitat, d’a-
quest conseller i de tot el seu equip, per no dir-ne l’assumpte prioritari. Ens atrevim 
a dir que és l’assumpte prioritari que volem desenvolupar en aquesta legislatura des 
d’aquest departament i que pretenem encomanar a tot el Govern. 

Abans de detallar què s’ha fet i què volem fer, vull fer-los, si m’ho permeten, una 
crida a la responsabilitat. La crítica política és legítima, només faltaria, però aquest 
Govern s’ha posat des del primer minut en aquest tema. L’habitatge no s’improvisa, 
no és el resultat d’una inversió més o menys abundant, que òbviament hi ajuda, com 
més recursos més fàcil ho tindrem per desenvolupar les bones polítiques d’habitatge, 
no respon a un únic factor, som molts els que hi tenim coses a dir, no només aquest 
departament, altres departaments, no només la Generalitat, altres administracions. 

Els convido, doncs, a fer especialment en aquest tema un esforç de feina cons-
tructiva, de diàleg, de concertació perquè és el que ens reclamen els nostres conciu-
tadans. Tal com vàrem fer dijous de la setmana passada, la moció aprovada a ins-
tàncies de la interpel·lació del Grup dels Comuns, aprovada aquí al Parlament on es 
marcaven les polítiques que volem dur a terme entre tots. Aquesta és la línia, la de 
concertació en les polítiques d’habitatge.

Com deia, doncs, les mesures que durem a terme en l’àmbit de l’habitatge es po-
den dividir en tres prioritats. No són calaixos tancats sinó que es relacionen entre 
ells lògicament, però per ordenar-les ens podríem referir a, en primer lloc, l’acció 
davant la insuficiència del parc públic, l’acció davant la dificultat d’accés al mercat 
de l’habitatge i, en tercer lloc, l’acció davant l’emergència dels desnonaments.

En el primer dels eixos, en l’acció davant la insuficiència del parc públic, el pri-
mer dels punts, els vull recordar que una de les primeres accions del Govern, que 
hem emprès i que vàrem presentar amb el vicepresident i conseller d’Economia, 
el senyor Pere Aragonès, els primers dies d’aquest Govern van ser per explicar els 
acords marc subscrits entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català 
de Finances. Aquell dia vam explicar que ajudaríem a ampliar aquest parc d’habi-
tatges de lloguer en 2.800 habitatges més, per dues vies. Una, la primera, amb una 
inversió d’uns 110 milions d’euros en la compra d’habitatges per la via de tanteig i 
retracte, i, una segona, de 140 milions d’euros en la promoció d’habitatge des de tant 
el sector públic com el privat. Per tant, 2.800 unitats més per dues vies en aquesta 
inversió global de 250 milions d’euros. Acció de govern directa dels dos departa-
ments, el d’Economia i el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Promourem, per tant, actuacions d’obra nova de lloguer social a través de la cor-
responent convocatòria d’ajuts de promoció d’habitatge de lloguer social; la línia 
de reforçar l’exercici del tanteig i retracte. Especificar que des de finals del 2015, 
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d’acord amb el Decret llei 1/2015, s’han adquirit més de mil cent habitatges amb una 
mitjana de cinquanta mil euros per habitatge. El pressupost de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya, per a l’any 2018, preveu una despesa de 14,6 milions d’euros que 
pot permetre arribar a uns tres-cents habitatges més només durant aquest any, els 
quals s’afegiran a aquells que es puguin obtenir gràcies a l’aportació de 30 milions 
d’euros per part de l’Incasòl.

En resum, en aquest augment del parc públic d’habitatge de lloguer social, hi 
ha dues vies, que és la concreció d’aquesta primera acció. Una, que seria promoció 
d’obra nova, que pot ser a través de promoció pública o la que concertem amb el 
sector privat, en aquest cas hi posem, abans m’hi referia, dels 140 milions d’euros 
de l’Institut Català de Finances, uns altres 25 milions de l’Incasòl i els que corres-
ponen, la part corresponent a promoció dels 50 milions en el que s’ha dotat el Plan 
de la vivienda. I una segona via, la de la compra per tanteig i retracte, que podrien 
arribar a sumar fins als 1.500 habitatges que es finançarien amb els 110 milions de 
la línia de l’ICF, la que vam presentar el vicepresident i jo mateix, més les aporta-
cions directes tant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com de l’Incasòl.

Impulsarem el Fons d’Habitatge de Lloguer, destinat a polítiques socials, per tal 
que s’hi incorporin la totalitat dels parcs públics municipals. A finals del 2017 no-
més s’havien incorporat a aquest fons, a banda dels habitatges gestionats òbviament 
per la mateixa Agència de l’Habitatge de Catalunya, 7.766 habitatges provinents de 
vint-i-sis entitats de vint-i-dos municipis. Entitats perquè hi han empreses públiques. 
Això és poc. Considerem que és poc. Considerem que cal fer passes per aconseguir 
la plena integració del parc públic en aquest fons a fi de millorar la gestió de l’habi-
tatge públic i tenir informació actualitzada sobre la real disponibilitat habitatge so-
cial de titularitat pública als diferents municipis, integració en aquest fons.

Establirem, és una altra de les accions concretes d’aquesta primera línia d’acció, 
la d’augmentar el parc públic, establirem conjuntament amb els municipis, meca-
nismes d’incentiu per mobilitzar per a lloguer social habitatges privats, habitatges 
privats que es trobin buits. Ho farem amb ajuts a la rehabilitació o mesures de fisca-
litat local que bonifiquin els propietaris privats. Òbviament, les mesures de fiscalitat 
local a aplicar per part dels ajuntaments però definides concertadament i impulsades 
des de la mateixa Generalitat.

Seguirem aplicant l’impost sobre els habitatges buits destinant-ne els ingressos 
a polítiques d’habitatge, majoritàriament a l’adquisició d’habitatge per tanteig i re-
tracte, així com per fomentar la destinació a lloguer assequible d’habitatges privats 
desocupats. Vull remarcar que s’han aixecat amb aquests impost 18 milions l’any 
2017 i 12 milions els que portem d’aquest any. Una bona mesura que va ser també 
d’ampli..., d’aprovació d’ampli consens en aquest Parlament.

Ampliarem els acords de cessió d’habitatges a entitats financeres per destinar-los 
a lloguer social. Pretenem anar més enllà dels 4.310 ja compromesos. Per això sol-
licitarem immediatament una nova reunió amb la Sareb –no serà la primera– per 
insistir que posin els seus habitatges a disposició de les administracions públiques. 

Volem també aprovar i desplegar el pla territorial sectorial d’habitatge, de fet 
així ho marca la moció que vam aprovar, que defineix les línies estratègiques de la 
política d’habitatge de Catalunya durant els pròxims quinze anys. El document es-
tratègic delimita els 233 municipis on s’aplicarà el tanteig i retracte, dins els quals 
es troben els 152 municipis que anomenem de demanda forta i acreditada, i preveu 
que les administracions puguin impulsar polítiques públiques d’habitatge social per 
a beneficiar unes 315.000 de les 880.000 noves llars previstes en el pla territorial 
sectorial de l’habitatge per a aquests propers quinze anys –315.000 de les 880.000 
noves llars previstes en el pla. Continuarem la modificació del decret del registre 
d’habitatges buits ocupats sense títol, on ara mateix hi ha al voltant de quaranta mil 
habitatges indexats. Continuarem amb aquesta política. 
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La segona de les prioritats, la que es refereix a les accions que emprendrem da-
vant de la dificultat d’accés al mercat de l’habitatge, té cinc apartats concrets, cinc 
mesures. La primera, impulsarem un nou marc normatiu que potenciï el lloguer, que 
traduït vol dir que treballarem perquè s’allarguin els contractes, com a mínim fins 
als cinc anys. Els contractes de lloguer com a mínim fins als cinc anys prorrogables 
a deu en funció de determinades mesures que s’incorporin a l’entramat de la norma 
que puguem impulsar, prorrogables tres més, així com per la determinació dels tipus 
de contracte, els drets i deures de les parts, els criteris per a la definició de la renda o 
les característiques d’una renda desproporcionada entre d’altres aspectes. Concepte 
que volem definir i fer servir, renda desproporcionada. 

Reforçarem la col·laboració amb el sector privat per l’increment del parc de llo-
guer, especialment de lloguer social. Implementarem mesures de caràcter urbanístic 
i de gestió del sòl que facilitin la promoció d’habitatge en protecció social, preferi-
blement de lloguer, per part dels promotors privats. Estem parlant únicament dels 
promotors privats. Hem de treballar amb ells també. Ells són una baula imprescin-
dible per revertir la situació que estem vivint, per construir. No volem una política 
frontista sinó de concertació amb el sector privat.

Conjuntament amb els ajuntaments, uns altres evidentment actors imprescindi-
bles, desplegarem mesures vinculades a l’índex de referència dels preus del lloguer 
per estimular aquesta desitjada entrada d’habitatges al mercat de lloguer. Hem de fer 
atractiu que els propietaris s’hi sumin. Així, per exemple, les mesures relacionades 
amb la fiscalitat local, excepcions, bonificacions amb impostos, taxes municipals, per 
exemple, llicències per obres de rehabilitació i millora, entre d’altres, tenen un ampli 
terreny a recórrer. Sense anar més lluny, plantejant als municipis que apliquin boni-
ficacions fiscals a aquells propietaris que actualitzin les rendes de lloguer per sota de 
la mitjana d’aquest índex. O amb ajuts a la rehabilitació per plantejar una altra opció. 
La ciutadania i el sector immobiliari ja coneixen l’índex, perquè malgrat ja es va po-
sar en funcionament fa tot just un any, una de cada tres visites al web de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya són per consultar-lo. Ara és l’hora, ara ens toca fer-lo encara 
més útil. És una bona eina d’informació, però ens toca fer-lo més útil.

Volem fomentar nous règims de tinença de l’habitatge, explorar la propietat tem-
poral i la compartida, potenciar la masoveria urbana i el cooperativisme. Volem cer-
car fórmules per incrementar els espais comunitaris, adaptant el disseny a les noves 
necessitats de les famílies, fer edificis o procurar que es facin edificis més eficients 
amb serveis compartits, es podria sens dubte rebaixar el cost de lloguer i tindria un 
efecte real sobre el mercat. Caldria, doncs, estudiar adaptacions en la normativa de 
l’habitatge de protecció oficial.

I ja per completar aquests tres blocs de definició de les polítiques de l’habitatge 
que pretenem aplicar, em referiré a l’acció que volem dur a terme davant de l’emer-
gència dels desnonaments. En un primer repte que és el de garantir el reallotjament 
de les famílies afectades pels desnonaments, quelcom que ha quedat aturat per la 
suspensió de diversos articles de la Llei 4/16 per part del Govern de l’Estat i que 
la Generalitat ja ha presentat recurs davant del Tribunal Constitucional. Fem una 
crida, una crida al Govern de Pedro Sánchez perquè retiri immediatament aquest 
recurs. Aquest és un tema molt important perquè si s’aplica la llei, si s’aplica la llei 
que es va aprovar en aquest Parlament, es poden evitar casos de desnonaments. Fem 
una crida al Govern de Pedro Sánchez perquè retiri immediatament aquest recurs.

Mantindrem els ajuts dels programes socials, com ara els que permeten a les fa-
mílies vulnerables pagar el lloguer; reforçarem l’atenció dels casos gestionats per les 
meses d’emergència amb una col·laboració més estreta amb els ajuntaments; ampli-
arem els acords amb entitats financeres per a la cessió d’habitatges per destinar-los 
a lloguer social; mantindrem el suport a les entitats del tercer sector que gestionen 
immobles destinats a famílies amb risc d’exclusió social; seguirem treballant amb 
eines de mediació que funcionen com la Ofideute o la plataforma Mediem i, per 
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descomptat, dedicarem tots els esforços possibles en aportar habitatges per atendre 
casos de menors no acompanyats o de refugiats, així com de persones sense llar.

Volem, igualment, fomentar la realització de les ITE per tal de millorar l’estat 
de conservació del parc d’habitatges, potenciar les figures de rehabilitació i regene-
ració urbana com les ARRU, per tal d’impulsar el desenvolupament social de zones 
amb majors dificultats causades, entre altres factors, per problemes de naturalesa 
urbanística o d’estat del parc d’habitatge. Seria una continuació de les polítiques de 
remodelació de barris.

I també impulsar una normativa sectorial en matèria d’habitatge com ara la fi-
nalització del procés per a l’aprovació del projecte decret relatiu a l’activitat dels 
professionals de l’administració de finques o el projecte decret pel qual s’aprova el 
Reglament del registre d’habitatge buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. 
Tot un paquet de mesures legislatives que ha de millorar tot el camp de les políti-
ques d’habitatge.

Fins a aquest moment, els he exposat com s’organitza el departament, els can-
vis que s’hi han dut a terme, bàsicament la incorporació d’habitatge bàsicament 
provocat per la incorporació de les polítiques d’habitatge; com volem afrontar les 
mancances que té aquesta necessitat bàsica per als nostres ciutadans, precisament 
la d’habitatge o què és el que garantirà l’equilibri territorial amb les polítiques de 
muntanya, del litoral, els plans directors urbanístics, la planificació territorial o el 
planejament urbanístic.

Però a partir d’aquí hi ha una segona capa, la primera és més de planificació, que 
ens permet teixir el país, relacionar-lo, activar-lo, fer-lo progressar també, per què no 
dir-ho, que són precisament les infraestructures. La Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat ha hagut de lidiar, en els darrers anys, amb una situació marcada per les 
restriccions pressupostàries i uns comptes, els del departament, absolutament con-
dicionants pels pagaments diferits que condicionen totes les decisions que prenem: 
peatges a l’ombra, pagaments diferits, concessions. Ja han vist que, fins aquest mo-
ment, no m’he referit als dèficits econòmics que tenim com a departament i ni tan 
sols als deutes pendents de l’Estat en aquesta matèria.

Cada cop que es reactiva per part del Govern de torn de Madrid la voluntat de 
construir ponts, no estic parlant d’infraestructures sinó de relacions bilaterals, cada 
cop que es fa, admeten que el deute és immens, però, més enllà de l’emissió d’aquest 
deute, poc més. Aquests deutes pendents de l’Estat en l’àmbit de les infraestructures 
es materialitzen en un incompliment triple. Primer per tot un conjunt d’actuacions 
no realitzades, a hores d’ara no realitzades, a les infraestructures d’interès general, 
que són precisament les més necessàries per al benestar social i la competitivitat 
de la nostra economia: Rodalies, Corredor Mediterrani, carreteres com la nacio-
nal II, la nacional 340, o la nacional 240, entre d’altres. 

Deixin-me que m’aturi un moment a fer una referència al Corredor Mediterrani. 
Probablement, una de les principals, per no dir la principal infraestructura estratègi-
ca per al desenvolupament econòmic del país. Com recorden, l’abril de l’any 2017, es 
va consensuar una agenda. Una agenda en el si de la Taula Estratègica del Corredor 
Mediterrani, on estaven convidats i hi van formar part tots els grups parlamentaris, 
governs locals, cambres de comerç, sindicats, patronals, associacions empresarials 
i universitats. En aquest fòrum, el de la Taula Estratègica del Corredor Mediterra-
ni, es van acordar les actuacions a curt, mitjà i llarg termini d’aquesta agenda de la 
infraestructura. 

Però el que vull remarcar és que com a govern no només volem la infraestructura 
per la infraestructura i prou. Nosaltres entenem el corredor com un eix que connec-
ta, que uneix els pols econòmics, els ports, les centrals intermodals, les vies d’alta 
capacitat, les centrals intermodals, els aeroports. Per Catalunya és absolutament 
cabdal. I estem satisfets que el País Valencià, en els darrers dos anys, s’hagi sumat a 
la reivindicació. La llançadora a l’aeroport de Barcelona, el corredor entre Vandellòs 
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i el Camp de Tarragona, òbviament el nou accés viari i ferroviari al port de Barcelo-
na i el nou accés ferroviari al port de Tarragona són actuacions que cal accelerar en 
el marc de l’agenda del Corredor Mediterrani perquè fa massa temps que en parlem.

En segon lloc, els 3.808 milions que l’Estat deu a Catalunya des de l’any 2013 
per la disposició addicional tercera de l’Estatut, més enllà del dèficit fiscal; 3.808 
milions d’euros de deute per la disposició addicional tercera.

I en tercer terme, perquè cal recuperar l’aportació econòmica –aquest tema no és 
menor– de l’Administració de l’Estat al sosteniment del sistema de transport públic 
de l’àmbit de l’àrea de transports metropolitans, de l’ATM, que s’hauria de situar en 
els 150 milions d’euros per any, com abans de la crisi. Hem d’arribar a aquesta apor-
tació per part de l’Estat pel bon sosteniment del transport públic en l’àmbit ATM. 
Aquest darrer aspecte és absolutament clau per fer front a la lluita contra el canvi 
climàtic, a la reducció de les emissions contaminants a l’àrea de Barcelona. Això 
també és agenda modernitzadora; això és fer un millor país perquè estem millorant 
les condicions de vida dels nostres ciutadans, en aquest cas la seva salut.

Entre els reptes de la mobilitat, més enllà de l’aposta incondicional pel transport 
públic, que no és només de paraula sinó que es confirma any rere any en les aporta-
cions al sistema a través dels pressupostos de la Generalitat, hi ha un debat que va 
posar sobre la taula de manera ferma el conseller Rull i que volem insistir-hi, sobre-
tot perquè cada dia que passa s’apropa més la finalització de les concessions de les 
autopistes, i, dit des del màxim respecte, no sembla que els nous responsables del 
Ministerio de Fomento sàpiguen gaire bé com afrontar aquest moment. 

Nosaltres sí –nosaltres sí. Cal ser valents i pensar en un canvi de paradigma, as-
pirar a un model de gestió i optimització dels recursos que parteixi de l’estoc actual 
d’infraestructures que tenim però que busqui la sostenibilitat i l’eficiència, la inno-
vació. Des de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, més enllà del model de vi-
nyeta que els exposaré més endavant –és una de les iniciatives que millor defineixen 
l’ànima del departament–, volem treballar sobre cinc grans eixos estratègics que al 
seu torn es concretaran en deu fites. 

En primer lloc, si m’ho permeten, els plantejo els eixos. El primer, millorar la 
qualitat de l’aire i lluitar contra el canvi climàtic. El segon, facilitar el desenvolupa-
ment de l’economia i la generació d’oportunitats i llocs de treball. El tercer, dotar 
el país d’unes infraestructures i uns serveis de mobilitat més eficients, segurs i de 
qualitat. El quart, evolucionar cap a una mobilitat que anomenem «mobilitat 4.0», 
que es concreta en instruments legislatius, normatius, de planificació i òbviament 
també de finançament. I el cinquè, i darrer, és impulsar la innovació, modernitza-
ció i digitalització de les infraestructures i els serveis de mobilitat per a persones i 
mercaderies.

Aquests cinc eixos, ambiciosos però sobre els que treballem fa temps i seguirem 
fent-ho, tenen nom i cognoms, tenen definicions en forma de projectes. En alguns 
ens posarem ràpidament d’acord, en d’altres potser no tant; en uns gaudirem auto-
màticament del consens territorial necessari, mentre que en d’altres haurem de fer 
un esforç de concertació. No passa res; històricament ho hem fet i ho seguirem fent 
així, sense perdre de vista en cap moment que el nostre fi últim és el ciutadà. També, 
els ho admeto, haurem de fer un esforç de priorització, perquè els pressupostos no 
permeten fer tot allò que voldríem, no ho permeten. Però això tampoc no ens fa por. 

Les deu concrecions, les fites, són les següents. Primer, i ja els ho havia avançat 
en el preludi del que són les polítiques que s’han de desenvolupar des de la Secreta-
ria d’Infraestructures i Mobilitat, el projecte de la vinyeta, aquest projecte del que 
n’hem parlat molt i del que jo també n’he parlat en les setmanes que portem de go-
vern. Apostem per un nou model de gestió i finançament de les vies d’altes presta-
cions catalanes que comportarà, n’estem absolutament segurs, beneficis econòmics, 
socials i mediambientals al conjunt de la societat. Estem parlant d’una tarifa plana 
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que pagaríem tots els usuaris d’aquestes vies d’altes prestacions seguint el criteri 
de qui contamina paga i qui usa paga. 

S’ha estimat que la seva implementació suposa un estalvi de més de 160 milions 
d’euros anuals al conjunt del sistema de mobilitat. Aquesta xifra és una traducció 
econòmica del cost de les hores que la gent es passa al volant: 160 milions d’euros. 
Als que cal afegir, no ens quedem només amb aquesta xifra, els estalvis generats per 
nous criteris més eficients de modernització de la xarxa i de selecció de les inver-
sions necessàries que evitin duplicitats. A més, allibera recursos pressupostaris que 
permetran precisament destinar 300 milions d’euros cada any a transport públic, 
3.000 en deu anys –si em permeten em referiré a la vinyeta en aquest marc temporal 
dels deu anys, 3.000 en deu anys–, per la millora del transport públic tant en infra-
estructures evidentment com en serveis; a més d’un important pla d’inversions per 
resoldre colls d’ampolla a la xarxa viària, 2.500 euros en dos anys, o ajudar, i això 
és molt important, a l’ambientalització de flotes tant de turismes com de mercade-
ries, 1.200 milions d’euros en el mateix període. Per tant, 3.000 per transport públic; 
2.500 pel que és el pla d’inversions per resoldre colls d’ampolla de la xarxa viària, i 
1.200 per l’ambientalització de flotes. Aquests són els beneficis econòmics, socials, 
ambientals, del que podria ser, del que ha de ser l’aplicació de la vinyeta.

En segon lloc, segona fita: finançament de les obres de finalització de la L9. La 
posada en servei de tot el conjunt de la L9-L10 és un dels principals reptes del de-
partament; ho saben, i de fa temps. D’acord amb la darrera planificació de l’obra 
realitzada, el cost total de les obres pendents és de 1.127 milions d’euros, i per això 
s’ha cregut oportú, es va creure oportú sol·licitar un crèdit al Banc Europeu d’In-
versions, el BEI. El crèdit, que ja compta amb la conformitat tècnica del banc, seria 
d’uns 740 milions d’euros a retornar en trenta anys, amb una carència de set anys i 
un tipus d’interès a determinar òbviament pel banc. Es treballa amb una programa-
ció d’actuacions del 2019 al 2025 i una posada en servei d’estacions i tram progres-
siva a partir del 2022. 

Tercera gran fita dels eixos d’infraestructures i mobilitat: el desenvolupament del 
projecte de la T-Mobilitat i la integració tarifària a tot Catalunya. Un dels principals 
objectius d’aquesta T-Mobilitat, n’hem parlat en més d’una ocasió, és dotar d’un sis-
tema d’informació del transport públic en temps real en l’àmbit de tot Catalunya, de 
tot el país; l’usuari tindrà informació actualitzada en cada instant per poder prendre 
les decisions de mobilitat més òptimes mentre els operadors podran conèixer, també 
de forma ràpida i en temps reals, l’estat general de la xarxa de transport i les altera-
cions que les puguin afectar. Actualment està en fase d’implementació i el seu des-
plegament en el territori integrat de l’àrea metropolitana de Barcelona està previst 
durant l’any 2019, i durant el 2020, a la resta de Catalunya.

Un cop s’assoleixi el canvi dels títols de transport a la tecnologia contactless de 
l’ATM de l’àrea de Barcelona, el repte següent serà la integració tarifària de tot Ca-
talunya, de tot el país. L’objectiu és que es pugui viatjar per tot Catalunya amb una 
sola targeta o amb el mòbil, o qualsevol dispositiu contactless, aplicant una tarifa 
única i un sistema quilomètric que substitueixi les actuals corones tarifàries i que 
beneficiï a qui més utilitzi el transport públic: qui més utilitzi la T-Mobilitat menys 
pagarà; dit d’una altra manera, qui menys contamini menys pagarà.

El quart punt, la quarta gran fita d’aquestes polítiques d’infraestructures i mobi-
litat, fa referència als grans eixos, als grans eixos viaris de la xarxa, els que depenen 
en aquests moments directament del Govern de la Generalitat. Hem de desenvolupar 
i consolidar els grans eixos de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya 
per a la millora de, en primer lloc, la seguretat viària; en segon lloc, l’eficiència viària, 
és a dir, evitar la congestió de la xarxa, i, en tercer lloc, la capacitat d’aquesta matei-
xa xarxa, resoldre determinats colls d’ampolla, la funcionalitat de la mateixa xarxa. 

Entre aquests eixos, cal destacar l’eix entre Olot i l’AP-7, a la variant de les Pre-
ses i d’Olot; l’eix Blanes-Lloret, que és el perllongament de la C-32, en una proposta 
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de secció en dos més u; l’eix Diagonal, és l’actuació de dos més u, també, a la C-15 
i a la C-37 entre Vilafranca i Igualada; el Berga-Bagà, a la C-16, la secció dos més 
u amb un tercer carril reversible, i l’eix Baix Llobregat - Anoia, i la B-224, el que 
són les variants de Vallbona d’Anoia, de Piera i el desdoblament entre Masquefa i 
Martorell; actuacions totes que queden evidentment sotmeses a la capacitat pressu-
postària del Govern de la Generalitat.

Però, en aquest mateix sentit, el de la seguretat viària, el d’evitar la congestió i el 
de resoldre colls d’ampolla en aquest mateix sentit tenim ara, hi ha obres en marxa 
en eixos com la C-58, la C-55, la C-63, la C-66 o la C-14; també de vegades amb 
projectes parcials i amb calendaris evidentment, doncs, condicionats a les disponi-
bilitats pressupostàries.

En cinquè lloc (veus de fons) –vaig acabant, senyora presidenta, gràcies; vaig mi-
rant el rellotge de cua d’ull–, projectes de millora del transport públic: l’ampliació i 
l’increment de la capacitat de la xarxa ferroviària metropolitana, la famosa L8 entre 
la plaça d’Espanya i Gràcia, que és la connexió, en definitiva, entre la línia del Baix 
Llobregat - Anoia i la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat –la primera 
de les actuacions, la que té més retorn econòmic en el Pla director d’infraestructu-
res de l’ATM–; la línia 1, si estem parlant de metro, a la zona de Badalona, o la lí-
nia 3 a Esplugues. 

Ampliar també la xarxa tramviària a l’àrea metropolitana de Barcelona, la conne-
xió Trambaix-Trambesòs –no estic parlant de recorreguts, estem parlant de con-
nexions–; el Trambaix de Sant Just Desvern; estem parlant també del Trambaix a 
Sant Feliu Centre, i del Trambesòs al port de Badalona; el tren tram, del que se n’ha 
parlat molt i que el secretari d’Infraestructures ha aconseguit presentar amb con-
sens en el territori al Camp de Tarragona; la finalització del desplegament del bus 
exprés, un model d’èxit, i la promoció de serveis regionals d’alta velocitat entre Ca-
talunya i Occitània.

En sisè lloc, sisena fita, el desplegament del BRCAT que és el nostre projecte 
del que és el concepte BRT, el bus rapid transit, que s’està aplicant arreu del món 
i especialment en les àrees metropolitanes congestionades d’arreu del món. Aquest 
servei d’autobusos comptarien amb una imatge de marca i estàndards de qualitat 
propis, acompanyats de millores infraestructurals específiques en els corredors per 
on passen, sempre amb mesura pressupostària, la qual cosa els permetria garantir 
una prioritat de pas per als autobusos, com, per exemple, carrils, prioritat en inter-
seccions o semàfors; tecnologia aplicada al servei de la mobilitat, no estem parlant 
de grans infraestructures i molt costoses. A més, evidentment podrien interaccionar 
amb la xarxa urbana de transport públic. Inicialment es preveuen els corredors de 
Blanes-Lloret, de Girona a Salt, de Tarragona a Reus, de Granollers-Sabadell-Ter-
rassa i de Manresa - Sant Joan de Vilatorrada. I així fins disset serveis de BRCAT.

La setena fita, l’estratègia de digitalització del transport i la logística per promou-
re i seguir avançant de manera coordinada en la digitalització de les infraestruc-
tures, els serveis de transport i la logística. En línia amb els objectius marcats per 
la Unió Europea, seguint l’exemple de països com Alemanya i Holanda, es pretén 
fomentar una major eficiència en el sector gràcies a un millor aprofitament de les 
oportunitats que ja estan oferint i oferiran encara més les tecnologies digitals. Ens 
hem de posar a punt davant d’aquesta revolució tecnològica digital de les infraes-
tructures.

Vuitena fita, un projecte concret d’autopista ferroviària. Territori i Sostenibilitat, 
el departament, a través de CIMALSA, una de les seves empreses públiques, preveu 
la seva participació en el projecte de construcció d’una terminal d’autopista ferro-
viària d’ús públic al port de Barcelona, que serà la primera a la península i permetrà 
l’establiment de serveis regulars amb París i Bettemburg, a Luxemburg, en prime-
ra instància, i amb altres destinacions principalment del nord d’Europa en el futur.
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Aquesta actuació és una oportunitat concreta per desenvolupar l’opció ferro-
viària de transport de mercaderies, representa una solució a la intermodalitat que 
s’adapta al mercat del transport ja existent a la península. A França i a altres països 
europeus, existeixen serveis d’autopista ferroviària que s’exploten amb resultats po-
sitius. Serveis concrets sobre la infraestructura. Més enllà de la infraestructura del 
Corredor Mediterrani, serveis concrets: el pas de les mercaderies a la xarxa ferro-
viària, el pas del transport de les mercaderies a la xarxa ferroviària redunda evident-
ment en beneficis ambientals. 

En novè lloc –i vaig acabant aquests eixos d’infraestructures i mobilitat–, el Pla 
de ports de Catalunya en l’horitzó 2030. És un instrument d’ordenació del litoral 
català; de fet, és un instrument d’ordenació, juntament evidentment amb altres ins-
truments d’ordenació del mateix litoral més urbanístics. El Pla de ports ho és; vol 
establir els criteris per a la utilització portuària, adequada i racional de la costa cata-
lana. I també l’atenció preferent envers la conservació del litoral i la gestió correcta 
del medi ambient. Per tant, utilització portuària adequada, racional i sostenible de 
la costa catalana. És una eina dinàmica i no programàtica, de tipus llistat d’actua-
cions, que identifica objectius i fites concretes, que permetin dotar el sistema por-
tuari d’una visió de futur durant els quinze propers anys. Les noves infraestructures 
no seran objecte de regulació per part del nou pla de ports, sinó que es podran des-
envolupar totes aquelles infraestructures que puguin garantir la seva viabilitat eco-
nòmica, ambiental, social, paisatgística, urbanística i, evidentment també, portuària.

I en desè i darrer lloc, la darrera fita d’aquest conjunt de polítiques d’infraestruc-
tures i mobilitat, el Pla estratègic de l’aviació 20-30. El Pla estratègic de l’aviació, 
amb la finalitat que esdevingui l’instrument de la política aeroportuària de la Ge-
neralitat de Catalunya, consolidant i millorant el sistema aeroportuari català, incre-
mentant la seva sostenibilitat ambiental, minimitzant els seus impactes ambientals 
negatius. Amb relació a l’aviació comercial, el pla proposa alternatives d’increment 
de dotació d’infraestructura i de gestió per a satisfer les previsions de creixement de 
trànsit amb aquest horitzó 20-30. Definir la política aeroportuària de la visió comer-
cial, dèiem, i proposar alternatives per rendibilitzar les infraestructures ja existents. 
I pel que fa a l’aviació general, té per objectius promoure el sector, el mateix sector 
de l’aviació general, recordem..., de les avionetes, per entendre’ns; disposar d’una 
xarxa d’infraestructures de qualitat àmplia, accessible i sostenible ambientalment i 
econòmica; disposar d’un nou marc de relació amb els usuaris, àgil i directa, i tam-
bé desplegar la xarxa d’heliports H-24. 

No voldria acabar sense parlar de Rodalies, que probablement és un dels punts 
en els quals ens podríem posar majoritàriament d’acord. Considerem tots que la fei-
na a fer encara ara és enorme. Que l’incompliment és tan flagrant que encara que els 
doni actualitzat l’irrisori percentatge de compliment dels acords ja definits, ja sig-
nats, això ajuda poc a la millora. Però no deixarem de fer-ho. El traspàs del 2010 va 
ser incomplet, perquè ens falten estacions, trens i vies. Ens falten les transferències 
anuals, la part econòmica. Les consignacions dels pressupostos generals de l’Estat 
sempre són insuficients i, a més, no s’executen. Per tant, amb aquest escenari l’ob-
jectiu del departament no pot ser altre. L’objectiu del Departament, com a titular 
del servei, és disposar d’un servei eficient, fiable i competitiu, i per això exigim al 
Ministerio de Fomento el compliment dels compromisos vinculats al traspàs. No 
de qualsevol manera, sinó, òbviament, prèviament definint les propostes de millora 
dels serveis i el seu calendari d’execució, en coordinació amb Adif, que, evident-
ment, continuarà tenint titularitat de part de les infraestructures. Per tant, aquesta 
posada a zero per part d’Adif prèvia a la cessió completa del que resta del traspàs 
que es va fer l’any 2010.

Reiterem que des del departament creiem que per tal de millorar les infraestruc-
tures ferroviàries de rodalies, l’única mesura efectiva –l’única mesura efectiva– és 
assolir les plenes competències sobre les infraestructures ferroviàries dins del ter-
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ritori de Catalunya. Actualment, aquesta és una qüestió que està sobre la taula, que 
està en negociació amb l’Estat, que s’afrontarà, sens dubte, a la primera comissió bi-
lateral, i també a la Comissió d’Infraestructures que se celebrin a partir de la reunió 
que s’ha celebrat avui entre el president Torra i el president Sánchez. Evidentment, 
aquest és un dels punts importants, cabdals, d’aquesta comissió bilateral, i també de 
la comissió d’infraestructures.

Ja han comprovat –i ara sí que vaig acabant, presidenta– que tenim feina, que 
volem fer moltes coses, que les persones estan al centre de les nostres prioritats, en 
això que els deia fa un moment sobre transport públic, sobre millora de la qualitat 
de l’aire, sobre habitatge. Aquesta és la centralitat de les nostres polítiques: les per-
sones. Volem posar la sostenibilitat com quelcom irrenunciable a l’hora de dissenyar 
les nostres polítiques, allò que fem ha d’ajudar igualment a fer una societat, crear les 
condicions per fer una societat més pròspera, que creixi econòmicament, que generi 
riquesa, que generi ocupació amb valor afegit. 

Aquesta és, si m’ho permeten, la nostra agenda modernitzadora. Agenda moder-
nitzadora que pretenem desenvolupar, que pretenem aplicar amb diàleg i amb con-
sens amb el territori i, evidentment, amb aquesta cambra, via aquesta comissió i via 
les mocions que derivin de les interpel·lacions que es vagin substanciant al Ple del 
Parlament. En aquest diàleg i en aquest consens, al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat sempre ens hi trobaran. 

I, senyora presidenta, quedo a disposició dels senyors i senyores diputats i dipu-
tades. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Bé, tenia temps encara el conseller per fer la seva exposició. 
En tot cas, s’hi ha cenyit. Preguntar si hi ha algun grup parlamentari que vulgui fer 
el recés de quinze minuts...

Marina Bravo Sobrino

Sí, yo preferiría hacerlo, aunque fueran diez minutos.

La presidenta

Deu minuts, els sembla bé? Sí? (Pausa.) Molt bé; doncs farem un recés de deu 
minuts, que aquí hi ha hagut un grup que ho ha demanat. 

Gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i sis minuts i es reprèn a les quatre 

i quatre minuts.

La presidenta

Bé, doncs, després del recés, d’aquests deu minuts, començaríem, reprendríem 
la sessió. Recordar-los que les seves intervencions són de deu minuts, i començarem 
de major a menor, per tant, començarà el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula la senyora Marina Bravo.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Honorable conseller, miembros del departament que hoy nos 
acompañan, les doy a todos, en lo personal, mi enhorabuena, y les deseo, por el bien 
de todos, muchos aciertos en las decisiones que tomen a partir de ahora en sus res-
ponsabilidades recién adquiridas o desde las responsabilidades que ya tenían y que 
ahora tienen la oportunidad de renovar en este nuevo curso. 

Honorable conseller, hoy estamos aquí, en esta sesión informativa, para escuchar 
cuales son los objetivos y las prioridades de su departament, para esta doceava le-
gislatura en lo relacionado con esta Comisión de Territorio en la que nos encontra-
mos. Conseller, le deseo lo mejor, como digo, en lo personal, porque a nivel políti-
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co, ¿qué quieren que les diga? Lo único que nos están demostrando cada día es que 
son los mismos y que van a seguir haciendo lo mismo: dividirnos, empobrecernos 
y limitar las oportunidades de esta tierra también en el ámbito de la Comisión de 
Territorio.

Gobernar es priorizar, es elegir muy bien a qué dedica uno sus recursos, no solo 
los económicos, también sus esfuerzos, su tiempo, su concentración, de qué se pre-
ocupa, qué le quita el sueño. Y si el señor Torra ya afirmó clara y rotundamente que 
solo le interesaba la independencia, usted no se queda atrás con sus declaraciones 
con sus intenciones de gobierno.

Le traigo, por ejemplo, esta entrevista (l’oradora mostra un full a la cambra), que 
lleva por titular: «Damià Calvet: no hem vingut a recuperar l’autonomia, hem vingut 
a fer república.» Lo ha reafirmado aquí hoy mismo. Aquí insiste en que no renuncia-
rán a la vía unilateral, que es aquella, no lo olviden, que despreciaba y pisoteaba los 
derechos de la mayoría. Es aquella del 6 y el 7 de septiembre. No renunciarán –lo 
repite varias veces en la entrevista.

Y entrando ya en temas de esta comisión, dice también en esta entrevista, y leo 
ya textualmente: «No entrarem a parlar de carreteres ni de Rodalies sense saber que 
estem davant d’un govern que respecti la llibertat, que ens reconegui com a poble 
i que respecti el nostre dret a l’autodeterminació.» Bueno, tomen nota, señores del 
PSC, y explíquenselo al señor Ábalos, que se tendrá que reunir con este conseller y 
le interesará saberlo. Explíquenselo también al señor Sánchez, para que se den cuen-
ta de una vez por todas de cuáles son las intenciones del nacionalismo.

Explíquenle que para el conseller de Territori, eso de las carreteras, de las ro-
dalies es secundario. Explíquenselo, pero no se olviden de esa parte, de que no van 
a renunciar a la unilateralidad. No se olviden de esa parte. Con esas declaraciones 
constantes, ¿cómo puede estar hablando de normalidad?

Continuando con la entrevista, para ver qué más nos dice sobre las prioridades 
de su conselleria, sigo textualmente: «A partir d’aquí, podríem establir unes bases 
que ens portarien a acabar en un referèndum pactat, que ens podria portar a parlar, 
si de cas, de carreteres, però el que és primer és primer.» El que és primer, és pri-
mer. Doncs, miri, senyor Calvet, si el referèndum és el primer, llavors, ni l’habitatge 
és el primer, ni el transport públic és el primer, ni els peatges són el primer, ni els 
catalans, que som tots –tots, nosaltres també– podem ser el primer per al seu Go-
vern. Ustedes son los mismos, y lamentablemente van a seguir haciendo lo mismo, 
seguir con el lío y seguir con el victimismo y la confrontación. Victimismo y con-
frontación a la que ya nos tiene muy acostumbrados esta conselleria, por desgracia.

El Departament de Territori va a seguir siendo, como ya lo ha sido durante años, 
un engranaje más de la enorme trituradora de tiempo, de recursos y de oportunida-
des que es el procés. No hacía falta tanto paripé para contarnos esto, porque si la 
prioridad de su Gobierno, o del anterior, hubiera sido en algún momento la vivienda, 
lo habríamos visto reflejado en los presupuestos que recortaron la inversión hasta 
límites insospechados. Usted participaba en ellos muy directamente. 

Si los partidos nacionalistas, que ahora parecen tan preocupados por este pro-
blema, hubieran dedicado recursos suficientes, no tendríamos ahora menos de un 2 
por ciento de parque público, cuando la media europea es del 15. Si la prioridad de 
su Gobierno, o la del anterior, hubieran sido de verdad la línea 9 o la línea 10, como 
hoy decía, no tendríamos dos estaciones en Hospitalet que, ¿saben qué? Van a ver 
cómo pasa el metro por debajo sin que ellos puedan subir, sin que pare en ellas, sin 
que puedan cogerlo.

Señor conseller (l’oradora mostra un full a la cambra), usted ha firmado este 
planning de la obra, de la obra de las dos paradas de Hospitalet. Y en ese planning 
se ve muy claro que si los señores de Hospitalet, después de más de diez años des-
pués de lo previsto, van a ver pasar el metro sin poder cogerlo todavía, es porque 
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ustedes no se han dignado a dedicarles en los dos últimos años los menos de 40 mi-
llones que necesitaban para no frenar las obras de estas estaciones.

Veinte millones para TV3, sí; eso en un chascar de dedos y en dos días, sin des-
peinarse. O, sin salir de los temas de este departament, 300 millones o más para pa-
gar el fiasco de ATLL, que, según sus propias palabras, tendrán que estar, se sacan 
de donde haga falta si con ello se consigue tapar semejante chapuza. De todas for-
mas, es fácil encontrar dinero cuando es el bolsillo de todos el que paga las pifias de 
unos pocos. Y son capaces hasta de eso, de echarle las culpas a Madrid. Pues mire, 
si a los partidos nacionalistas les hubiera quitado el sueño cuestiones que dependían 
de Madrid, como el Corredor Mediterráneo, a lo mejor no se hubieran olvidado de 
incluirlo en sus pactos cuando tanto disfrutaban de ser necesarios para sostener el 
bipartidismo. O si se hubieran preocupado de frenar el agravio que suponía la con-
centración de autopistas de peaje en Cataluña, no hubieran sido la comunidad con 
más peajes autonómicos, y, sobre todo, no hubieran firmado, también junto al bipar-
tidismo, una prórroga tras otra de los peajes nacionales, a cambio de oscuros pactos. 
Han tenido mucho que ver los partidos nacionalistas en esa España que tanto criti-
can. Mucho han tenido que ver. 

En cualquier caso, y aunque sabemos que ni Rodalies ni carreteras son lo pri-
mero para usted, tenemos alguna pregunta que nos interesaría, que nos gustaría que 
respondiera. El tiempo es poco y hemos seleccionado solo unos pocos temas, el res-
to se quedarán para la segunda intervención, o los dejaremos para otras ocasiones en 
las que tengamos oportunidad. Pero hoy sí queríamos que nos diera la oportunidad, 
que nos diera su opinión sobre alguno de ellos.

En primer lugar, la variante de Vandellòs, que estamos de acuerdo con usted en 
que es la mayor vergüenza en cuanto a retrasos en una obra ferroviaria. Con ella por 
fin –por fin– después de años y años de espera, se conseguirá salvar la vía única que, 
entre Tarragona y Hospitalet de l’Infant, todavía une a la segunda y la tercera ciu-
dad de España. Aun así, aunque lleve años de retraso, parece que este año –o quizá 
el que viene, porque la verdad es que yo ya no me fío–, la veamos materializada.

La vía de la costa se eliminará, y en su lugar, la Generalitat construirá un tren 
tram, ¿vale? Es lo que aquí nos ha dicho. Pues bien, ¿dónde está ese tren tram? 
¿Dónde está el tren tram que tiene que venir a sustituir la vía que ahora pasa por 
Salou y Cambrils? ¿Dónde están los proyectos aprobados? ¿Dónde, la licitación? 
¿Dónde, los pliegos para comprar un material ferroviario que es muy específico? No 
me digan que les pilla de sorpresa, después de la de años y años que llevamos de re-
traso. La declaración de impacto ambiental es de los años noventa, desde entonces, 
podían estar preparándose. 

Más preguntas. El canal Segarra-Garrigues. No ha hecho mención a ello, no sé 
si pretendía que estuviera en la Comisión de Medio Ambiente –en cualquier caso, le 
dejo la pregunta por si me la quiere responder–, entiendo que las obras entrarían a 
formar parte de esta comisión. Estaba previsto que en 2008 pudiera regarse la mitad 
de la superficie planificada, y en 2012, hace ya más de seis años, el cien por cien. 
A fecha de hoy –mire ya el retraso que llevamos–, aunque hemos gastado el 90 por 
ciento del presupuesto, el agua solo llega aproximadamente al 10 por ciento de la 
superficie. ¿En cuánto tiene previsto ampliar ese porcentaje durante su legislatura? 
¿En cuánto espera aumentar la superficie de riego? Esa sería otra de mis preguntas. 

Tren tram, canal Segarra-Garrigues y sobre vivienda, a la que le ha dedicado sin 
duda mucho tiempo y que dice que es su prioridad –será la segunda, porque lo pri-
mero, ya sabemos qué es lo primero–, permítame decirle que no son nada creíbles, 
solo hace falta ver los presupuestos de la legislatura pasada para tenerlo en cuenta, 
tanto de la inversión en vivienda como la inversión en barrios. ¿Cuánto presupuesto 
piensa dedicar en este próximo año? Ya sé que, evidentemente, los recursos no lo 
son todo, pero son una buena muestra de las prioridades del Gobierno.
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Y, ¿cuál es su criterio? Porque el Incasòl sigue vendiendo, hasta hace dos días, y 
creo que incluso en los últimos días, terrenos para hacer vivienda VPO de venta, o 
incluso libre. Y le hablo de Rubí, de Santa Coloma, de Sant Adrià...

Algunas preguntas más, un par de temas más y el resto los dejaremos para lue-
go. La C-32, ¿cómo se pagará al final? Porque al principio de la legislatura pasada 
le hicimos algunas preguntas parlamentarias y venía a decirnos que se pagaría con 
el incremento de tráfico que se... –o por lo menor en gran parte–, con el incremento 
de tráfico que se generaría a la concesionaria actual; pero el tiempo va pasando y 
esos incrementos de tráfico, cada año que restamos de lo que le queda de concesión, 
son menos financiación para esta ampliación. ¿Cómo se va a pagar? ¿Nos lo puede 
explicar? ¿Nos puede asegurar que no habrá prórrogas de esta concesión, o todo va 
a entrar en esa maravillosa viñeta que tienen pensada y que lo va a solucionar todo?

De la T-Mobiliat, creo que lo mejor que puedo hacer es guardarme mis comen-
tarios sobre el pozo sin fondo que empieza a ser: contratos, contratos, contratos; no 
hay día que no vea una licitación de un contrato de asistencia para la dirección que 
asiste al director de la T-Mobilitat, cada día uno. No hay forma de llevar las cuentas. 
Y de los plazos, ahora ya hablan de 2020, nada menos. Sería muchísimo retraso res-
pecto a los plazos iniciales. ¿Pero saben qué es lo peor? Es que creo que ni usted se 
cree que en 2020 vayamos a tener la T-Mobilitat implantada en toda Cataluña. Para 
eso habría que dedicar muchos esfuerzos...

La presidenta

Senyora diputada, hauria d’anar acabant.

Marina Bravo Sobrino

...pero por desgracia, me temo que los esfuerzos, el tiempo y la capacidad de las 
personas que deberían estar dedicadas a la T-Mobiliat van a estar dedicadas a otras 
cosas. 

Desgraciadamente vamos a tener que seguir perdiendo mucho tiempo y opor-
tunidades hasta que llegue el día en que aquí tengamos un gobierno que piense en 
resolver los problemas de todos los catalanes y no solo de los que llevan un lazo 
amarillo.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. I ara és el torn del diputat Jordi Terrades, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Saludar, en primer lloc, tot l’equip del conseller, que l’acom-
panya.

Miri, senyor Calvet, jo crec que vostè és una persona pragmàtica, no? Fa molts 
anys que ens coneixem, amb posicions diferents, però crec que és una persona prag-
màtica. I li dic això perquè jo crec que ha passat el temps dels gestos, eh? Ara toca 
governar. I creiem que això que li dic és per al bé del país i dels ciutadans i les ciu-
tadanes que hi vivim. Necessitem una legislatura normal. I quan dic «una legislatura 
normal» estic dient una legislatura de quatre anys. Les prioritats, en infraestructu-
res, en habitatge, no són provisionals, tot i que vostès..., o el president ha definit el 
seu Govern com un govern provisional. Necessitem respostes immediates i planifi-
cació a mitjà termini com a mínim.

Vostè ha fet un comentari sobre l’article 155. I permeti’m que li digui, i serà 
l’única referència que hi faré, que han mantingut artificialment uns quants mesos el 
155 pel pols que vostès tenien amb el Govern de l’Estat. Van dissenyar una estratè-
gia de confrontació, i ara resulta que tenen al davant un govern amb ganes de parlar 
i de concertar. Vostè sap que la via unilateral i la via de la gesticulació no ens porten 
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enlloc, ni a vostès ni a ningú. I, per cert, no facin cas a les prediccions de Ciutadans, 
que viuen del «lio» i per al «lio», eh? 

Miri, vostè és independentista. Molt bé. Ara, el Govern ha de servir a tothom. 
Les infraestructures serveixen també per assegurar el creixement econòmic i l’ocu-
pació, també per a la cohesió social i territorial. Em sembla que en això coincidim 
amb la definició que vostè ha fet a l’inici de la seva intervenció. Som conscients que 
l’arquitectura institucional de l’Estat espanyol en matèria d’infraestructures atorga 
competències al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat; raó de més per la 
necessitat de coordinació i lleialtat institucional i pressupostària d’ambdues admi-
nistracions. És el que li reclamarem a vostè; també al Govern d’Espanya, eh? Què 
reclamarem? Menys proclames i més anar de cara a barraca, és a dir, més anar per 
feina. 

Temps tindrem al llarg de la legislatura d’aprofundir en algunes qüestions que 
ens preocupen. Nosaltres tenim deu minuts, vostè ha tingut una horeta; també ha 
fet una exposició molt lleugera de les coses..., «lleugera» no..., concreta de les coses 
que li preocupen a vostè. Jo tinc menys temps; ja li faré algunes interpel·lacions, no 
es preocupi. Li demanaré concreció en alguns temes anunciats i en altres que crec 
que hi ha passat de resquitllada.

Miri, el seu departament hauria de ser el departament inversor. La pregunta és: 
com creu que recuperarem els nivells d’inversió d’abans de la crisi? Li vull recordar 
que altres governs autonòmics..., i en referència a aquests, ens situem en els darrers 
set anys a la cua del nivell inversor per habitant, aproximadament uns cent quatre 
euros per habitant en els darrers set anys, quan la mitjana de la resta autonòmica ha 
estat un 54 per cent més alt. Catalunya ha destinat un 0,4 per cent del seu pressupost 
a inversions; la mitjana de la resta de l’Estat està al voltant d’un 1,03, eh? Per tant, 
quan recuperarem aquest nivell inversor? Perquè necessitem acompanyar la recupe-
ració econòmica en un sentit positiu, i les infraestructures són fonamentals.

Les decisions és evident que s’han de prendre a partir d’anàlisi cost-benefici i 
també d’anàlisi de costos-oportunitat. Miri, cal desbloquejar ja les relacions amb el 
Ministeri de Foment del Govern d’Espanya. No serveixen de res grans declaracions 
als diaris queixant-nos. A vegades amb raó, eh?, però és l’únic que vam fer en l’an-
terior legislatura. I, per tant, ara crec que és necessari passar a una altra situació: 
la de desbloquejar les relacions, perquè tenim una llista d’infraestructures pendents 
que és un tema llarg. 

Li plantejaré alguns temes que necessiten aquesta concertació: rodalies ferrovià-
ries i regionals, acabar el Corredor Mediterrani... Als anys vint, el professor Josep 
Vicent Boira, de València, ja ens deia que d’aquest tema se’n parlava, sobretot els 
valencians, no tant els catalans, els valencians. És un tema que cal tornar a posar –ja 
ho està en aquests moments, però– a l’agenda per acabar de concretar les inversions 
i els accessos als ports de Tarragona i Barcelona, per acabar l’estació de la Sagrera, 
per definir l’estació de l’Aldea com a estació intermodal de les Terres de l’Ebre, per 
definir..., acabar de definir l’estació intermodal del Camp de Tarragona. 

Què fem amb els peatges? Vostè ha avançat una idea sobre la vinyeta, que nosal-
tres compartim no en la manera que vostè l’ha definida –això l’anterior conseller ho 
sabia, vostè també–, però és un model que hi hem de seguir aprofundint. 

Què passa amb la ronda del Vallès? Perquè en aquests moments la congestió de 
la B-30 o de l’AP-7 comença a ser evident, i un traçat paral·lel a nosaltres no ens 
semblaria adequat.

Per tant, cal abordar aquests temes, però també alguns que són responsabilitat 
seva, de la Generalitat de Catalunya: una nova llei catalana del territori i urbanisme, 
que permeti desenvolupar un urbanisme sostenible, que limiti l’expansió del territori 
urbanitzable, que preservi espais naturals i el litoral, que aposti per ciutats compac-
tes, que permeti la seva renaturalització, que contempli la instal·lació de noves infra-
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estructures energètiques renovables. Ara, no ens trobarà si aquesta llei de territori 
el que fa és una laminació de les competències dels ajuntaments i dels ens locals.

Pensa desenvolupar el seu departament la Llei de finançament del transport pú-
blic, i en especial els seus mecanismes de finançament? Ens pot concretar terminis? 

Aquesta legislatura serà la de la implementació de la T-Mobilitat? Perquè portem 
vuit anys de retard. Ens pot precisar calendari? Ens pot precisar també el calendari 
del canvi tecnològic que la T-Mobilitat ha sofert al llarg d’aquests vuit anys, i de la 
nova estructura tarifària?

El seu departament pensa que caldria traspassar les concessions de les línies de 
bus en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona? Pensa complir la resolució del 
Parlament que instava el Govern a la creació d’una autoritat del transport a les Ter-
res de l’Ebre? Perquè el que han constituït, que és la taula de la mobilitat, amb sin-
ceritat, des del nostre punt de vista, serveix de ben poc.

Hi haurà restriccions als vehicles més contaminants? També als de distribució de 
mercaderies, que ja representen un 20 per cent de la mobilitat i el 40 per cent de les 
emissions? De les emissions n’hi parlaré amb més detall a la propera compareixen-
ça, el dilluns que ve, eh? El Servei Català de Trànsit, a la xarxa viària de competèn-
cia de la Generalitat, posarà restriccions a aquests vehicles? Hi haurà incentius per 
a la renovació de les flotes amb criteris d’electrificació del transport o la utilització 
de propulsors més nets?

Pensen acabar la línia 9 i la línia 10, amb totes les seves estacions funcionant? 
Ens ha parlat del préstec del BEI, però encara falta una bona quantitat per acabar el 
cost total d’aquesta obra. Estendrà la línia 1 del metro fins a Badalona? Perllongarà 
la línia 3, l’L-3, fins al Llobregat? 

Quines previsions de noves inversions i extensions de la xarxa de ferrocarrils de 
la Generalitat té el Govern? Perllongaran fins a Castellar i Matadepera la línia 8, 
entre la plaça Espanya i Gràcia, que seria un eix que ens vertebraria el Vallès i el 
Llobregat?

Vostè ha vingut aquí, ens ha explicat moltes de les coses que segurament ja pre-
veia que li preguntaríem, però no ens ha fixat calendari, i és necessari fixar calen-
dari, encara que vagi un pèl més enllà d’aquesta legislatura. 

Desdoblarà la C-37 entre Alcover i Montblanc? O com pensa acabar la C-32 fins 
a Blanes? Pensen desdoblar la C-66 fins a Banyoles-Besalú o la variant d’Olot? N’ha 
parlat, d’alguns d’aquests temes, però no hi ha posat calendari. Semblava allò..., el 
títol de la pel·lícula seria, en lloc de Regreso al futuro, Regreso al pasado, perquè 
d’aquestes coses..., en cada compareixença com a mínim dels tres darrers consellers 
a les que jo he assistit seguim parlant del mateix.

No sé si tinc un minut? (Veus de fons.) Parlaré una mica d’habitatge. Vostè ha fet 
una crida a la responsabilitat. Hi estem d’acord. Ara, seguim tenint un gran nom-
bre d’habitatges buits a Catalunya, sobretot de grans tenidors. Les entitats del tercer 
sector ens parlen de que hi ha uns 45.000 habitatges propietat d’entitats financeres 
que en aquests moments estan buits. El Govern, a l’anterior legislatura, només va 
aconseguir que n’hi cedissin tres mil.

Ha parlat d’un parc públic d’habitatges i ha desenvolupat tota una sèrie de pro-
postes que ens semblen insuficients. Per què l’hi dic, això? Perquè, miri, el total 
d’habitatges de primera residència a Catalunya està al voltant d’uns 2.900.000 ha-
bitatges –unitats, eh? Si volem arribar al 15 per cent, que seria la mitjana d’Europa, 
necessitaríem uns 430-435.000 habitatges de lloguer social, que estaria en la mitja-
na d’Europa. Com s’ho pensen fer? Hi hauran prou recursos en els pressupostos de 
l’any que ve per abordar aquest tema?

Aquestes són les grans qüestions que li volem formular. Alguns temes d’habitat-
ge m’hauran quedat per a la segona intervenció, o algunes concrecions que li voldré 
precisar, sobretot pel que fa referència a rehabilitació energètica d’edificis lligat amb 
el pla de barris que vostè anunciava.
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I, finalment, li repeteixo que s’ha de passar pàgina, que el període de gestos i 
gesticulacions s’ha de guardar a l’armari durant un temps, i que si volem reforçar la 
superació de la crisi i ajudar de manera positiva a l’activitat del país i a l’ocupació i 
sobretot a la captació de noves inversions productives, i la capacitat de la innovació, 
cal abordar una nova forma de governar i una nova forma de concertar també amb 
el Govern d’Espanya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, té la paraula en primer lloc la senyora Susana Segovia. Gestionin-se vostès els 
temps, i després l’hi passes. Gràcies.

Susana Segovia Sánchez

Hola, bona tarda. Bona tarda, conseller; bona tarda, equip de la conselleria, di-
putats, diputades. Doncs tornem a parlar d’habitatge, i en aquest cas sí que volia fer 
referència a algunes de les coses que ha dit el conseller i a d’altres que creiem que 
no s’han explicat amb prou contingut. 

Volia fer un incís per començar amb el tema de la Llei 24/2015. Vostè ha dit avui 
que demanarà al Govern de Pedro Sánchez la retirada del recurs. Ens n’alegrem i 
ens felicitem de sentir-ho, perquè fins ara no ho havíem sentit amb prou contundèn-
cia. Sentíem que hi havia per part del Govern un cert com recel a posar el tema de la 
24/2015 com una de les prioritats a l’hora de demanar al Govern de Pedro Sánchez, 
potser perquè els semblava que alguna de les eines que preveu la 24/2015, que es van 
intentar corregir amb la 4/2016, la 4/2016, efectivament, no ho fa amb la mateixa 
contundència i amb la mateixa força. I ens referim sobretot a tot el tema precisament 
d’evitar desnonaments en casos que no hi hagin alternatives habitacionals, però tam-
bé al tema de les expropiacions de pisos. Creiem que amb l’actual legislatura que hi 
ha vigent es podria haver fet molt més pel que fa als temes de sancions i expropiaci-
ons del que s’ha fet fins ara; hi insisteixo, amb el que hi ha vigent.

Ara hem sentit que la senyora Calvo, la ministra Calvo, anunciava que valorarien 
la retirada d’aquests recursos. Esperem que sigui realment, perquè és una de les co-
ses que necessita la població de Catalunya per sortir i fer front a aquesta emergència 
de l’habitatge, no només de Catalunya, evidentment, és de tota la resta de l’Estat, 
però sí que li demanem, mentre això passa i un cop passi, quin és el compromís del 
seu Govern amb l’aplicació de la 24/2015 en tota la seva intensitat, amb tota la seva 
força i amb totes les seves mesures.

Vostè parla molt de concertació amb el sector privat, i està molt bé. Nosaltres 
estem d’acord que s’ha de fer concertació. Per què? Perquè la situació d’emergència 
que vivim precisament és un tema de corresponsabilitat, i el sector privat hi té molt 
a dir, de per què hem arribat a aquesta situació. I hi té molt a dir a per què hi hem 
arribat i ha de tenir molt a dir en quines són les respostes i quines són les solucions, 
el que passa és que no podem refiar-nos només de la bona voluntat del sector privat, 
del fons immobiliaris, dels fons voltor i de les entitats financeres, perquè també hem 
vist que quan es deixa tot a la bona voluntat les respostes són petites, curtes i insufi-
cients. Per això creiem que a més a més d’incentius calen responsabilitats i regulació 
perquè assumeixin aquesta part de la responsabilitat.

Vostè parla, per exemple, dels incentius al lloguer a preus que marca l’índex 
de referència. Aquests incentius, que a més a més diu que seran a càrrec de les ar-
ques municipals, entenc, perquè estava parlant d’impostos fiscals municipals, per a 
qui seran? Ho aplicaran a tothom? Tornarem a tenir grans empreses immobiliàries, 
grans fons voltor rebent diners públics per llogar a un preu digne i decent els habi-
tatges, per no especular amb el dret de l’habitatge?

Es comprometrà vostè amb la regulació de que hi hagi un percentatge mínim 
d’habitatge de protecció social en les promocions en sòl urbà consolidat, com ja pas-
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sa a moltes altres ciutats d’Europa, com va aprovar el seu grup, el seu partit, el grup 
municipal del PDECAT, quan va donar suport a la moció que van presentar les enti-
tats socials? Perquè recordem que això no és una iniciativa d’un grup municipal sinó 
una iniciativa de diverses organitzacions i moviments socials que la van presentar, 
i el seu grup, a la moció, a la declaració institucional que es va signar, hi va donar 
suport; després es van abstenir; els companys d’Esquerra Republicana hi van do-
nar suport tant a la declaració institucional com a la aprovació definitiva. Finalment 
hi ha un últim tràmit, que normalment és un tràmit, que és quan la Comissió d’Ur-
banisme revisa que es compleixi la legalitat, i entenem que aquest serà un tràmit i 
que no tindrem cap problema en aquest sentit.

I, finalment, sí que voldria insistir en el que també han apuntat ja els companys 
del Partit dels Socialistes: vostès parlen molt del Pla territorial sectorial d’habi-
tatge; ja ho vam dir l’altre dia: fixem calendari, quins diners i amb quins recursos 
pensen fer tot això, perquè passar d’un 2 per cent, en què estem ara, al 5 per cent 
que preveuen, només el 5 per cent, al finalitzar els quinze anys d’aplicació del pla, 
mentre que efectivament a Europa estem al 20 per cent de mitjana... I amb això sí 
que voldria referir-me a que vostè diu que la Generalitat ha fet molt durant aquests 
anys en els temes d’habitatge; doncs no ha arribat a pujar gaire, aquest percentatge, 
en tots els anys que han estat al Govern i que vostès han implementat les polítiques 
d’habitatge. I si la Llei de barris era tan bona, com vostè diu, per què la van treure? 
Faran una nova llei de barris? Com pensen invertir en els barris que tenen més vul-
nerabilitat? Com pensen donar resposta als veïns del barri de Merinals, a Sabadell? 
Totes aquestes mesures requereixen calendari, requereixen pressupost i concrecions.

La presidenta

Gràcies. Senyor David Cid.

David Cid Colomer

Gràcies, conseller. Jo tractaré més els temes centrats, no?, en la segona part de 
la seva intervenció, sobretot el que fa referència a la política d’infraestructures del 
seu departament.

Coincidim amb vostè que el repte de la mobilitat és un dels principals reptes 
que tenim a nivell de Catalunya, i especialment al segle XXI; jo em referiré espe-
cialment a la mobilitat sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació 
a què vostè feia referència, no? Ple suport i coincidència amb la prioritat del Corre-
dor Mediterrani; és clau per al país. També a la reivindicació, no?, del finançament 
de l’Estat per al finançament del transport públic; serà una de les nostres esmenes 
principals als pressupostos generals de l’Estat, en aquest cas quan els plantegin els 
del proper any.

Sí que dir-li, per això, que m’ha sorprès negativament que vostè no hagi fet re-
ferència a la Llei de finançament de transport públic o al desplegament de la Llei 
de finançament de transport públic a Catalunya, entre altres coses perquè el mateix 
president Torra s’hi va comprometre en la primera reunió que va tindre amb l’alcal-
dessa Ada Colau, i, per tant, crec que aquest és un element fonamental. Hi ha camí 
per recórrer, també a nivell de nous instruments fiscals. I fins i tot també l’emplaço 
a que lideri que els recursos que teòricament haurien d’anar destinats, de mesures 
fiscals, com per exemple, en aquest cas, el de grans establiments comercials, que va 
recaptar el 2017 uns 15 milions d’euros..., que exigeixi, en aquest cas al Departa-
ment d’Economia –i, si cal, ja l’hi acompanyarem–, que aquests recursos es desti-
nin directament al finançament del transport públic. Per tant, element prioritari per 
nosaltres, en aquest cas? El desplegament de la Llei de finançament del transport 
públic a Catalunya.

El segon element és l’aposta per les infraestructures de mobilitat sostenible. Per 
què li dic això? Perquè és veritat que vostè ha fet una pinzellada de quines infraes-
tructures de mobilitat sostenible són per vostè una prioritat, però no ha fixat calen-
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dari. És a dir, més enllà de la línia 9 o acabar la línia 9 i la línia 10, que vostè ha 
situat en l’any 2025, sí que té un calendari molt clar de quines han de ser les infra-
estructures viàries, no?, i algunes vostè plantejava que ja s’estan executant, com per 
exemple l’ampliació de la C-58, però vostè ha situat un seguit d’infraestructures de 
mobilitat, especialment de mobilitat sostenible, que per nosaltres són clau, però no 
ha situat calendari. És a dir, quin és el calendari per a la línia 8, quin és el calendari 
de la línia 1 per arribar a Badalona...?

I, després, ja li dic que per nosaltres també és una prioritat, també de reequilibri 
territorial, la implementació del tren tram a nivell de Tarragona. Vostè sap que és 
fonamental que, en aquest cas, el que és la retirada del servei, i també de les vies, 
no?, que van per la costa –Cambrils, Salou, cap a Tarragona–, es faci en paral·lel a 
un projecte del tren tram, perquè, si no, ens podem fiar, a molt temps, amb aquest 
servei, a quedar absolutament desmantellat. Per tant, nosaltres l’emplacem a que 
configuri una taula conjunta entre l’Estat, la Generalitat, i també els ajuntaments, 
perquè aquest projecte, és a dir, el desmantellament de les vies, vagi en paral·lel a 
la implementació del tren tram, si volem que realment aquesta infraestructura, que 
per nosaltres és fonamental..., perquè estem parlant de la segona àrea metropolita-
na de Catalunya, però també d’un element de reequilibri territorial. És a dir, seria 
bo per a Catalunya que una infraestructura d’aquest volum i d’aquesta inversió –no 
l’hi nego–, també, no només estigués centrada a l’àrea metropolitana de Catalunya.

Després vostè ha parlat de la vinyeta; per nosaltres és fonamental. També li dic 
que li volem discutir el model. És a dir, jo no tinc clar que el millor model sigui tant 
la tarifa plana; hi han altres models. Per exemple, a Portugal es paga per ús i es paga 
per quilometratge, de la mateixa manera que passa amb el transport públic: els que 
som usuaris de transport públic paguem per ús i paguem també en funció del quilo-
metratge, no?, hi ha una política, en aquest cas, en funció de les zones; els preus són 
diferents. Per tant, crec que també seria bo que, més enllà de parlar de la vinyeta, 
també poguéssim discutir sobre el tema del model.

Pel que fa a nivell de la llei de territori, vostè n’ha parlat relativament poc, eh? 
Jo també crec que és una llei molt important. De fet, el Síndic de Greuges, en un 
recent informe que va publicar el juny del 2018, no?, reclama la implementació en 
aquest cas de la llei de territori. Sí que fa una anàlisi dient que les males pràctiques 
no s’han resolt i, en canvi, les bones pràctiques que hauria d’implementar la llei de 
territori, de preservació del territori, no s’han desenvolupat. Això era una llei que ja 
s’anuncia des de l’any 2013, que és prioritària per al Govern de la Generalitat, però 
encara no hem sigut capaços de concretar-la. Nosaltres l’esperem. I nosaltres volem 
que sigui també una llei per conservar el territori. Jo crec que aquí tenim un debat 
de país, que hem de decidir si volem conservar el nostre territori o volem que en 
aquest cas Catalunya sigui un tauler de Monopoly per començar a jugar amb les in-
fraestructures i amb els desenvolupaments urbanístics, no? I després també és clau 
que aquesta llei de territori incorpori el criteri d’equitat geogràfica, per resoldre els 
desequilibris territorials, no?

També fer-li referència que aquest informe del 2018 del síndic situa que està 
augmentant enormement la conflictivitat a nivell territorial, fruit d’una determina-
da planificació turística i d’una determinada planificació territorial. N’hi han molts 
exemples, però vostè, ara que parlava, per exemple, de l’ordenació del litoral, jo li 
dic, conseller, no?, que el litoral gironí, per dir-ho d’alguna manera, o de la Costa 
Brava, està encès. És a dir, tenim múltiples conflictes a nivell territorial: tenim la 
Pineda d’en Gori, ara recentment el cas d’Aiguafreda a Begur, la cala del Golfet, 
habitatges residencials a Pals, l’hotel del camí de ronda de Sant Feliu a Sant Pol... 
Per tant, nosaltres creiem que aquí hauria d’haver-hi una política de preservació del 
litoral català, que és fonamental que l’encarem.

I després, pel que fa vostè referència a la política aeroportuària, jo també li dic 
que aquí també crec que tenim sis aeroports comercials, que crec que no en calen 
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més. I jo, per exemple, també li situaria que nosaltres no compartim, ni molt menys, 
el PDU de la Cerdanya i, en aquest cas, l’ampliació de l’aeroport de la Cerdanya, que 
jo crec que no cal el projecte que vostès estan posant damunt de la taula.

En tot cas, vaig acabant. Sí que volia situar-li, des del respecte, però que nosal-
tres no compartim la tria que vostè ha fet del seu cap de gabinet. Creiem que és un 
error, eh?, creiem que en un temps com l’actual cal que la transparència i la lluita 
contra la corrupció siguin exemplars, i nosaltres no entenem com vostè ha triat una 
persona, que és el seu cap de gabinet, que està en aquest cas condemnada per admi-
nistració fraudulenta; creiem que ha estat un error. De la mateixa manera que no es 
pot ser ministre d’Espanya si s’ha defraudat a Hisenda, crec que també en aquest cas 
també s’ha de ser exemplar amb els nomenaments i, per tant, l’emplacem en aquest 
cas a..., respectar la seva decisió, però a fer una tria més encertada.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn ara de la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura Unitat Popular - Crida Constituent, per un temps de 
cinc minuts.

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda. Bona tarda, conseller, diputats, diputades. Bé, com bé ha explicat 
vostè, que potser és l’única cosa en la que estarem d’acord, se li ha donat un encàrrec 
per gestionar tot allò i qüestions molt importants per a les classes populars d’aquest 
tros de país. I serem sinceres, i li serem sinceres des del primer dia: vostè ara i aquí, 
conseller, no té la confiança de la CUP - Crida Constituent. No entenem com un su-
posat govern republicà pot delegar responsabilitats sobre la gestió del sòl, sobre l’ha-
bitatge, les infraestructures, el medi ambient, a l’ideòleg del Barcelona World, no ho 
entenem. Al mateix temps, és el mateix que va sortir beneficiat, al costat de Xavier 
García Albiol, de l’aturada de la investigació del cas dels ajuts públics rebuts pel 
Club Joventut Badalona per eixugar els seus deutes. I el mateix que, juntament amb 
onze alts càrrecs d’empreses públiques de la Generalitat, cobrava més de 109.633 
euros, que supera el topall que preveu la llei per als directius de l’Administració. 
I vostè em dirà que això va passar, que la llei és després del seu nomenament, però, 
bé, n’hi ha molts que es van abaixar el sou, per una qüestió ètica.

Vostè, doncs, avui, és, sembla que..., és el responsable de qüestions tan fona-
mentals com les que deia. I li deia que no confiem en vostè, perquè la seva idea de 
país és la idea d’un país en venda. Vostè, que té la responsabilitat de vetllar per la 
sobirania en àmbits tan rellevants com els que he dit, té en el seu currículum una 
trajectòria totalment contrària a la de la sobirania. Si em permet, tinc la impressió 
que vostè és un apassionat de la privatització, i així ho ha expressat en la seva inter-
venció avui; un neoliberal, en definitiva. I, com sap perfectament, la CUP - Crida 
Constituent està totalment en contrari a la seva postura.

Com pot ser que un govern autoanomenat «republicà» posi algú que pensa com 
vostè? Li encanta fer possible que les elits es beneficiïn del cicle de l’economia a l’es-
calf de la bombolla immobiliària, gaudeix veient com les empreses fan el seu agost 
amb les privatitzacions a preu de saldo del patrimoni públic, que ha estat precisa-
ment subhastat i trossejat, fins i tot en la part dels serveis bàsics fonamentals. I vostè, 
com a exdirector de l’Institut Català del Sòl, n’és responsable.

I, a més a més, ha fet algunes consideracions, com ha parlat de que volen una 
agenda modernitzadora amb valors republicans. Ens pot explicar què vol dir això? 
I que l’ànima de la nova conselleria, la filosofia, serà el servei a la ciutadania; però 
creiem que vostè fa, com deia, un..., apunta totalment en direcció contrària. Parlava 
de la línia 9, un dels forats econòmics més escandalosos de les infraestructures ca-
talanes, que, tot i l’argument de fer arribar el transport públic a zones que no en dis-
posen, com la Marina, la Zona Franca o Sant Ildefons, o la part nord de Badalona, 
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a dia d’avui només arriben a l’aeroport o a la Fira de Gran Via, on les empreses del 
Mobile World Congress han pressionat moltíssim.

També ha parlat de la C-32, entre Lloret i Blanes. Sap que hi ha un moviment 
popular totalment contrari a aquesta C-32 i que el Tribunal Suprem de Justícia la 
va aturar precisament a proposta d’aquest moviment popular? Així mateix, coneix 
els quatre punts foscos de la T-Mobilitat que planteja la Mesa Popular del Transport 
Públic? Sap perfectament que –com li deia, vostè és un apassionat de les privatit-
zacions– el nou sistema de T-Mobilitat que plantegen suposa un transvasament de 
fons públic cap a l’UTE que gestionarà i que està liderada per CaixaBank. Per tant, 
aquest sistema de gestió que vostè ens proposa bàsicament el que fa, com deia, és 
vendre’s el país, i nosaltres hi estem totalment en contra.

Li volem preguntar també sobre la concessió d’autopistes. Vostè, està dintre els 
seus plans no renovar cap concessió d’autopistes ni de peatges a l’ombra? En aque-
lles autopistes que resten molts anys perquè finalitzi la concessió, està disposat a 
realitzar auditories per saber el benefici que han generat a les empreses concessio-
nàries i iniciar estudis d’expropiació?

Sobre la vinyeta, ha dit que qui contamina paga, qui fa quilòmetres paga, però 
no ha dit qui cobrarà. Qui es beneficiarà de la vinyeta? Quin és el model de gestió? 
Ens ho pot aclarir, si us plau?

I dedicaré l’últim minut a parlar d’habitatge, que, de fet, entenem que va en la 
mateixa línia: ha plantejat una carta als Reis molt interessant, mentre alhora el PDE-
CAT, el seu partit, a les Corts espanyoles inicien tramitacions de proposicions de 
llei i de modificació de la Llei d’enjudiciament judicial, que bàsicament accelera els 
desnonaments, sota la fal·làcia i sota aquest fals miratge de les ocupacions de nar-
copisos, quan realment l’ocupació popular de pisos i l’alliberament de pisos estan 
significant una autèntica solució per a moltíssimes famílies que es troben en risc 
d’exclusió social.

Per tant, nosaltres li fem aquestes preguntes i en la següent intervenció aprofun-
direm més sobre l’habitatge, però creiem que hi ha dos solucions immediates –i ja 
acabo– que poden fer que la gravetat en qüestions d’habitatge sigui solucionada: pri-
mer, l’expropiació de pisos buits en mans de la banca, dels fons voltors, de la Sareb, i 
segon, pot parlar amb el conseller d’Interior i fer que la Brimo actualment no estigui 
principalment ocupada en desnonar famílies de les seves llars.

La presidenta

Gràcies, diputada Sànchez. Té ara la paraula el senyor Santi Rodríguez, en nom 
del Grup Parlamentari Popular de Catalunya.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller i resta de persones del departament que 
l’acompanyen, per la seva exposició. Em permetran que els digui que d’entrada no 
he sentit massa novetats que no haguem sentit, doncs, per exemple amb les tres an-
teriors compareixences dels consellers de Territori. Un tint ara, doncs, republicà, in-
dependentista, introduït en el discurs, que segurament abans eren més matisats, més 
moderats, i que segurament ara, com toca, és el que s’ha introduït. Però en el que 
és l’autèntica realitat, en el que és allò que es pretén fer del Govern, allò que se’ns 
anuncia del Govern, poques novetats hem detectat.

Jo li faré també algunes preguntes de qüestions que m’han quedat en el dubte. 
Vostè ens ha parlat –ho va fer també el seu antecessor– d’una certa activitat legis-
lativa: ens ha anunciat la llei del territori, la llei de la muntanya, la llei d’ordenació 
del litoral i el desplegament de la llei d’arquitectura. Sobre el desplegament de la 
llei d’arquitectura només un matís que jo crec que és important: li vull recordar que 
l’objecte d’aquella llei no era genèric de l’arquitectura, sinó que era una llei enfocada 
a l’impuls de la qualitat arquitectònica. Ho dic perquè això va comportar molts de-
bats en aquesta casa per tal d’arribar a una determinada conclusió i aixecava moltes 
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susceptibilitats. Per tant, tinguem-ho present a l’hora del desplegament, no? Però em 
quedaven algunes preguntes.

Durant la legislatura passada es va tramitar una llei de ports, de la qual, si no he 
escoltat malament, vostè no hi ha fet cap referència. Ho dic, perquè aquella Llei de 
ports es va tramitar en el Parlament i estava, pràcticament, acabada i, si no es va dur 
a la votació definitiva en el ple va ser perquè el Govern no tenia clar que la volgués 
aprovar dintre la legislatura o no. Volia saber quina és la seva visió amb relació a 
aquella llei, que també es va, hi insisteixo, treballar.

Vostè ens ha expressat el compromís amb la regeneració del teixit urbà i ho ha 
desvinculat de la Llei de barris, almenys, jo ho he entès així. Sí que m’agradaria 
conèixer perfectament quina és la interrelació o el paper que pot jugar la Llei de bar-
ris, que és una llei que ve del tripartit, que és una llei que va tenir la seva bonança 
–imagini’s, que nosaltres ho diguem–, va tenir la seva bonança, va servir per rege-
nerar barris, ho hem dit moltes vegades i, boom, quan arriba Convergència, doncs, 
nyic, retalla aquesta Llei de barris i es deixa d’aplicar. En algun moment, segura-
ment, amb motius; després, segurament, sense motius.

I també tenim una llei al calaix pendent de desplegament, que no ha estat citada 
i que m’agradaria conèixer quin és el seu parer, que és la Llei de les urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics, si podem, algun dia, començar a tirar endavant això o no, 
perquè és una situació que, a casa nostra, doncs, està molt –molt– estesa.

Polítiques d’habitatge. Vostè ens parla de canviar el marc normatiu i canviar la 
possibilitat de la durada dels lloguers. Voldríem saber com té previst fer-ho, si es 
pensa esperar a ser independents o pensa fer-ho d’alguna altra manera, ara que te-
nen, sembla, doncs, una magnífica relació amb el Govern d’Espanya, amb els seus 
socis, doncs, podran arribar a un acord en aquest sentit o ho faran també unilateral-
ment o, exactament, com ho faran?

També ens agradaria conèixer quin és el seu posicionament i el posicionament 
del Govern amb relació a la proposta de l’alcaldessa de Barcelona, de destinar el 
30 per cent dels habitatges de nova construcció a habitatges socials, si vostès això 
ho compren, no ho compren, si ho tiraran endavant, pensen tirar-ho endavant o no.

I acabar el tema d’habitatge, doncs, amb un matís. Escolti’m, la garantia de re-
allotjament que preveu, efectivament, la Llei 4/2016, no hi ha res que impedeixi que 
es pugui dur a terme aquest reallotjament. Això sí, no hi ha la facilitat, que era la de 
la llei, que dir que del reallotjament se n’encarreguin uns tercers, segurament s’hau-
rà de fer amb mitjans públics intentar garantir aquest reallotjament, però, en aquest 
sentit, la suspensió del Constitucional no impedeix que, com a Administració, es 
puguin dur a terme aquestes accions.

Amb relació a infraestructures. Vostè ha començat posant-se la bena damunt de 
la ferida, eh?, diu: «Escolti’m, hi ha restriccions, hi ha pagaments diferits.» Però el 
que passa és que aquesta és una bena de quarta ferida, dic «quarta ferida», perquè és 
el quart conseller que comença la seva intervenció parlant d’infraestructures, dient: 
«Escolti’m, és que hi ha moltes restriccions i pagaments diferits.» Sí, ja ho sabem. 
I això significa que no es compromet a fer absolutament res, perquè, després, quan 
fa la relació, per exemple, dels grans eixos, diu: «I tot això condicionat a les dispo-
nibilitats pressupostàries.» Bé, és una expressió que, sovint, quan tractem propostes 
de resolució en aquesta comissió, els partits que donen suport al Govern acostumen 
a afegir: «condicionat a les disponibilitats pressupostàries», que és l’excusa perfec-
ta per poder justificar després que, segons quines actuacions, no es fan, perquè són 
moltes les actuacions que s’han dit aquí que fa anys i panys que sentim que s’han de 
fer, però, com que no hi ha disponibilitats pressupostàries, com que hi ha restricci-
ons pressupostàries, com que hi ha pagaments diferits heretats d’altres governs, no 
es poden tirar endavant. Per tant, home, sí que ens agradaria una major concreció.

Amb relació a...
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La presidenta

Diputat, hauria d’anar acabant.

Santi Rodríguez i Serra

Doncs, vaig acabant.
Amb relació als peatges i a la vinyeta. Jo crec que vostè, entre els adjectius 

que ha qualificat el projecte de vinyeta que li va deixar preparat el conseller Rull, 
doncs, hi ha una incoherència, o tarifa plana o pagament per ús; són dues coses di-
ferents. La tarifa plana és la universalització del peatge per a tothom, utilitzi o no 
utilitzi aquestes infraestructures de gran capacitat. Si és pagament per ús, és un sis-
tema semblant al que tenim ara. Li ho dic, nosaltres no estem d’acord amb la uni-
versalització del peatge. Si vol parlem del tipus de peatge, de com es vol reformar 
el sistema de peatge, però no caiguem en aquesta confusió, la tarifa plana no és el 
mateix que pagament per ús, són dos conceptes antagònics.

Entenc que... Acabo, acabo, presidenta, no es desesperi. Entenc que la seva prio-
rització passa –i per això ho situa com un eix– per la L9, amb finançament extern 
i, per tant, tornem a veure que queden aparcats, segons la disponibilitat pressupos-
tària, doncs, altres projectes com la T-Mobilitat, bones paraules, una idea d’unes 
dates, però ja fa molts anys que ho sentim i no veiem que s’avanci en aquest sentit.

Sobre els grans eixos, tornem a trobar a faltar un dels grans eixos que provoca 
més problemes, que és la C-55, en la qual continuen havent accidents, amb l’agreu-
jant que ara els accidents col·lapsen la circulació per aquest eix i no veiem que es 
posin damunt de la taula com un problema.

I acabo, abans que la presidenta em retiri la paraula.

La presidenta

Gràcies.
Té ara la paraula el senyor Marc Sanglas, en nom del Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Abans de res, donar la benvinguda al conseller i a tot l’equip 
que l’acompanya aquesta tarda i també fer esment que, en tot cas, aquesta comparei-
xença es fa tenint, com ja comentava el conseller, l’anterior conseller, en Josep Rull, 
i un seguit de diputats d’aquesta cambra empresonats i, per tant, quan algú reclama 
que hi hagi normalitat en aquesta legislatura, caldria recordar-li que la legislatura no 
pot ser normal mentre tinguem membres d’aquesta cambra i activistes socials em-
presonats per les seves idees polítiques i, per tant, ho recordarem, en farem esment.

Deixin-me, abans de seguir, també alguna altra intervenció que s’ha fet per al-
gun grup parlamentari, en el sentit que, si dividim, si no dividim. Miri, en aques-
ta matèria, la divisió més gran l’ha provocat qui no ha tingut cap mena d’interès 
en aquest país, que no ha fet cap tipus d’inversió, que ha saltat promesa rere pro-
mesa, governs rere governs s’han saltat qualsevol compromís. Algú també ens deia: 
«Menys proclames i més efectivitat.» I, en tot cas, si ho vol, li recordarem procla-
mes del 2008, quan algú va fer una promesa d’inversió de 4.000 milions d’euros, en 
un famós pla d’inversions en rodalies o, no fa pas tant, un altre senyor que prometia 
una pluja de milions. Ni pluja de milions ni inversions. Les inversions han estat mi-
noritàries en aquest país.

Per tant, la divisió no la provoca aquest país, la divisió no la provoca reclamar 
la inversió en algunes infraestructures en aquest país. Els condicionants que hem 
tingut en aquest país en un seguit d’infraestructures venen donats per la manca d’in-
versió i la voluntat, eh?, perquè és evident que, en algunes situacions econòmiques, 
hom podria plantejar que no es facin inversions. Quan hi ha una voluntat manifesta 
i claríssima de no invertir, ens sembla que la divisió es provoca des d’allà.
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Els recomanaríem també a alguns que escoltessin. El conseller s’ha compromès 
en algunes qüestions, en la seva intervenció, que, en tot cas, vostè hauria hagut de 
rectificar, després, en la seva intervenció. Hi ha hagut voluntat, i em sembla que s’ha 
dit clarament per part del conseller, de participar en aquestes comissions bilaterals. 
Ens n’alegrem, que des de la conselleria es digui que hi ha voluntat de participar en 
aquestes reunions bilaterals, ens sembla correcte, ens sembla important de cara a 
desencallar alguns temes. Però ho entenem no com a reclam, diguem-ne, d’una po-
lítica autonomista, sinó com, simplement, un compliment dels deures, eh?, dels com-
promisos adquirits des de diversos governs espanyols amb aquest país i que, en tot 
cas, van en la millora del dia a dia. Van, diguem-ne, en la millora de tots els ciuta-
dans que viuen en aquest país, eh?, portin el llacet groc o no portin el llacet groc.

En definitiva, el perjudici que hem tingut en aquest país per la manca d’inver-
sions i per la manca volguda de no-inversions en aquest país ha sigut un perjudici 
per a tothom, tothom que viu en aquest país, nosaltres no fem distincions per aques-
ta situació i, per tant, en tot cas, en altres ocasions, segurament, podrem parlar, però, 
en tot cas, és evident que aquí hi ha hagut molts diners que s’han deixat d’invertir i 
queden clars, eh? I, per tant, des d’aquest punt de vista, volíem fer aquesta entrada.

En tot cas, conseller, és un departament complex el que vostè abasta, és un de-
partament que és molt més complex a partir, diguem-ne, de l’assumpció de les po-
lítiques d’habitatge, de les quals, de ben segur, intentarem sortir-ne. Ens agrada el 
plantejament que vostè fa d’aquesta visió àmplia, que no és un compartiment estanc, 
sinó que s’ha de veure amb una visió interessant.

El que sí que li demanem, i en tot cas també hem tingut ocasió de veure com 
actua, i també ho feia el conseller Rull, és que hi hagi molta sensibilitat cap al terri-
tori, ha d’haver-hi molt de consens en els temes que afecten l’àmbit territorial, vostè 
n’és coneixedor, que hi ha algunes situacions a nivell territorial, especialment, quan 
afecten àmbits del dia a dia o quan afecten àmbits de la planificació, on la bona pre-
disposició del Govern cap als ajuntaments, cap a les entitats socials és importantís-
sima i, per tant, des d’aquest punt de vista, sí que li seguim reclamant, que ja ho ha 
fet en altres ocasions, hi insistim, però que segueixi en aquesta línia.

Entenem que la política, pel que fa a la continuïtat de l’equip existent en l’ante-
rior Govern de Territori, ens sembla que és important també des del punt de vista 
que permet tirar endavant algunes qüestions o alguns projectes que havien quedat 
encallats per l’aplicació del 155, però que permet a aquest equip, que ja està prou ro-
dat, anar tirant endavant algunes de les situacions, que és el que ens interessa, i tirar 
endavant aquelles polítiques que afecten el dia a dia.

Insistim que també en l’àmbit –ja n’hem parlat– de la Comissió bilateral, en la 
qual esperem que hi hagi resultats del dia a dia, més enllà, diguem-ne, d’aques-
tes promeses que en altres ocasions hi ha hagut i que, en tot cas, queda clar que hi 
ha una reclamació per part del Govern de la Generalitat de l’aplicació, diguem-ne, 
d’aquests compromisos incomplerts, any rere any, per part dels governs espanyols.

En tot cas, també –i ja ho ha anunciat vostè avui–, però també demanaríem que 
s’insisteixi des del seu departament, però també de la resta de departaments, retirar 
aquells recursos d’inconstitucionalitat per part del Govern espanyol, interposats en 
el seu moment, especialment, aquells que afecten l’àmbit social i que alguns afec-
ten l’àmbit del seu departament. Ens sembla que és molt important anar en aquesta 
línia, perquè ens permetria recuperar algunes lleis que es van fer amb força treball, 
amb força consens en aquest Parlament i, per tant, diguem-ne, havíem aconseguit, 
en alguns àmbits, un àmbit de consens tan, tan, tan ampli que ens sembla que és im-
portantíssim poder recuperar, diguem-ne, aquestes lleis i aplicar-les sobre el territori.

Insistir que ens sembla important que les competències d’habitatge s’incloguin, 
en aquests moments, al Departament de Territori, amb aquesta visió àmplia. El con-
cepte d’agenda urbana ens sembla que és important per tenir la capacitat, aquesta 
mirada àmplia, des de molts punts de vista, que afecta aquest àmbit territorial, amb 
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aquesta visió de territori, recuperant també aquell projecte de llei, de l’antiga llei de 
territori, que s’està treballant, a través també de molts actors i a través dels grups 
parlamentaris, que, en tot cas, va quedar a mig camí, però que esperem que pugui 
recuperar el seu trànsit parlamentari i, en tot cas, amb discussió, segurament, sobre 
alguns punts que ens preocupen sobre aquesta.

Vostè apuntava, i torno a parlar de l’habitatge, que el punt de partida, per a nosal-
tres també, ha de ser la moció o podria ser la moció aprovada pel Ple del Parlament 
el passat 5 de juliol, ens sembla que és important consensuar aquestes polítiques, a 
partir d’un pacte nacional del dret a l’habitatge, que permeti la participació de tots 
els actors polítics i socials que permetin traslladar aquelles aportacions i que, en 
definitiva, ens trobem davant de, segurament, la política més important, més impor-
tant que ens trobem en un país, la màxima preocupació que té en aquests moments 
la ciutadania és aquest i, per tant, veiem les diverses afectacions socials, el país, el 
Govern del país ha estat amatent a aquestes preocupacions des de fa temps, s’han 
anat proposant diverses polítiques, algunes, des del punt de vista legislatiu, que no 
han vist acabar el seu trànsit, però que, en tot cas, ens sembla que aquest és l’objecte 
que cal marcar.

Volem i creiem que cal afinar en la creació d’un parc públic, que hem d’aconse-
guir un parc públic molt més important que el que tenim actualment. Els elements 
que s’han de fer, a través també, diguem-ne, de tot el pacte nacional i a partir de 
l’aplicació del Pla territorial sectorial de l’habitatge ens semblen importants, són 
fites que ens sembla que les podem assolir, no serà fàcil, en tot cas, insistim en la 
complexitat i el que sí que ens agradaria –i també ho llancem a la resta de grups par-
lamentaris– que entenem que l’àmbit de les polítiques d’habitatge no pot ser un àm-
bit de polítiques, diguem-ne, de llançar-nos, des del punt de vista, com una batalla 
entre grups parlamentaris, sinó que, en definitiva, la ciutadania entenem que el que 
ens reclama és poder fer una política de consens en aquesta matèria, on, en defini-
tiva, el que aconseguim és trobar una solució justa i fer efectiu el dret a l’habitatge, 
que entenem que hem de garantir a cadascun dels ciutadans.

Per tant, creiem que no és l’àmbit per fer politiqueria. Creiem que les propostes 
que surtin han de ser propostes, que hi ha diferents fòrums, diferents àmbits on es 
pot parlar, on tenim les diferents administracions que poden intentar consensuar, 
conjuntament amb el Govern de la Generalitat i els agents socials, unes polítiques. 
Per tant, definim en aquests àmbits, evitem llançar propostes allò..., individualitza-
des, que a l’únic que porten és, a vegades, a parlar d’un debat i d’un desgast massa 
important.

Resto per la segona part de la meva intervenció alguns dels punts que em queden, 
i en tot cas intervindrem després.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per últim, doncs, té la paraula el senyor Eduard Pujol, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Eduard Pujol i Bonell

Presidenta Escarp, conseller Calvet, senyores i senyors diputats d’aquesta comis-
sió, a tots, bona tarda. Catalunya és una nació, una nació que es vol organitzar políti-
cament com els ciutadans d’aquest país decidim democràticament, pacíficament, cí-
vicament, a les urnes. Des de Junts per Catalunya –i no és cap sorpresa per ningú–, 
defensem que ens hem d’organitzar com a república. Aquesta és la nostra proposta.

Hi ha una part del país i també, veig, de la comissió que quan ho diem ens mira 
estranyats o amb un punt de desconfiança. Per què defensem aquesta solució? Doncs 
una part important de la resposta, a banda de fets culturals, a banda de la incapacitat 
de l’Estat d’actuar com un estat descentralitzat, a banda de repressió –avui el conse-
ller Josep Rull i Andreu hauria de ser aquí, però un estat amb greus mancances de-

Fascicle segon
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mocràtiques no ho permet–, a banda de tantíssimes raons, hi ha la diferència entre el 
país que tenim, el que necessitem, el que podríem arribar a tenir i el que somniem. 
I, quan parlem d’habitatge, del territori, de carreteres, d’infraestructures o de trens, 
aquest escalat entre la necessitat i el que tenim es fa més visible encara.

La diferència entre el que som i el que hauríem de ser no hauria de satisfer cap 
diputat d’aquest Parlament. No volem la república perquè sí, la volem perquè el fu-
tur de la gent no es construeix de renúncies personals, sinó de somnis i d’il·lusions, 
il·lusions col·lectives, il·lusions personals, i les il·lusions s’aconsegueixen amb eines.

Mirin, jo soc de Martorell. Martorell és un poble collonut, però també és una 
autopista, és una autovia, el pas de l’AVE, el tren de la Renfe, el dels Ferrocarrils 
de la Generalitat, amb les seves línies de Barcelona a Manresa i de Barcelona a 
Igualada, però Martorell és també saber que una carretera de quatre carrils, l’anti-
ga nacional II, quan passa per on no toca, fa mal a la gent, i saber que un minut de 
carretera per desdoblar és una eternitat i una injustícia –aquí, pot ser un problema 
pressupostari, però quan la gent ho pateix és una injustícia–, i que una autovia pot 
ser una porta al benestar, perquè els ho asseguro en primera persona: no és el mateix 
viure envoltat d’un polsim negre que ho mata tot que viure amb les finestres obertes.

Darrere del que tots nosaltres puguem discutir, hi ha persones; persones que, 
amb una via de tren desdoblada, potser, disposaran dels horaris adequats per anar 
a la universitat i créixer. La via única fins a Vic és una broma, una broma pesada 
que talla les ales a molta gent. El tren, a l’Ebre, és tornar al passat, a un passat que 
moltes comarques del país no poden deixar perquè sembla que els obliguem a con-
tinuar-hi.

La gent, tinguem-ho clar, és la suma de milers d’històries individuals. La gent 
té dret a oportunitats. I les oportunitats mai se sap com venen, però a vegades de-
penen d’una carretera que passa a ser una autovia i d’un trajecte que avui fem amb 
una hora, però que, si tothom fes els deures, podria ser de deu minuts. En aquests 
cinquanta minuts de diferència, hi ha tantes oportunitats perdudes! I Catalunya és 
plena d’oportunitats perdudes.

Hi ha qui diu, honorable conseller, que vostè i jo, i que jo mateix, en la mesura 
que formem part de Junts per Catalunya, som una classe política que no té res de 
polític i que som activistes. Aquesta lectura és injusta, errònia i equivocada.

Mirin, la intervenció del conseller ha estat com esperava. El conseller Calvet és 
de l’escola, és deixeble, deixi-m’ho dir, del conseller Rull; per tant, la seva interven-
ció ha estat rigorosa, apassionada, responsable i amb gust per al detall, amb un co-
neixement del territori a l’abast de molt pocs tècnics o polítics. Però sense cap ànim 
d’ofendre a ningú, perquè no és la meva intenció, i sent molt conscient de l’altíssim 
nivell tècnic i de formació, també d’implicació, de la gent que l’acompanya, dels 
funcionaris i col·laboradors que treballen al Departament de Territori, sent conscient 
de tot això, essent conscient de tota aquesta qualitat professional i humana, essent-ne 
conscient, aquest departament no pot estar condemnat pels segles dels segles a fer... 
–i espero que m’entengui–, a fer i a inaugurar rotondes.

Catalunya només ha estat potent quan s’ha situat a l’avantguarda, també en 
l’avantguarda de les infraestructures. L’exemple d’on som, i allò, per experiència de 
nano, em ve al cap, i seria una mica l’eix del Llobregat. Quan el país va tenir recur-
sos per deixar d’ampliar marges, de voler fer màgia intentant que aquella carretera 
vella i tronada, plena de revolts, fos una mica més segura, eliminant uns quants re-
volts i fent un parell de túnels, quan el país va deixar d’eixamplar el que no donava 
per més i va saltar de marge del Llobregat i va fer una autovia amb un recorregut 
pràcticament nou –estic parlant de l’alçada de Sallent i cap al nord–, el Bages i el 
Berguedà van respirar. Doncs bé, van respirar fins que la realitat ha tornat a superar 
el tram de Berga a Bagà, per posar un exemple, deixant-lo petit, i quan un tram és 
petit vol dir que no cobreix bé les necessitats de la gent.
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Els països no es fan centrifugant i repartint la misèria; els països es fan donant 
resposta a les necessitats de la gent quan les necessitats són evidents. Per això, de-
manem república.

Senyor conseller, l’aplaudeixo per l’agenda modernitzadora, però hem vingut a 
transformar, hem vingut a pensar en gran, tenim l’obligació de pensar en gran. Hi 
ha diputats que pregunten com és que tornen amb els mateixos projectes de sempre. 
Doncs, què carai, hi tornen perquè la flassada o cobreix els peus o cobreix el cap. 
I en aquest cas és una flassada molt menuda, en part, gràcies a l’Estat. Els països que 
no transformen són països que renuncien a donar resposta a la seva gent. 

I, per aquells diputats que ja han apuntat a la seva llibreta «Junts per Cat, diputat 
Pujol Bonell, inconcret, discurs genèric», doncs, no pateixin, concreció.

En infraestructures viàries, hem de desdoblar l’eix de l’Ebre; la C-15 entre Vi-
lafranca i Igualada; la C-16 entre Berga i Bagà; la tan esperada C-55 d’Abrera a 
Manresa, una carretera escanyada, amb solucions creatives que, permeti-m’ho, no 
donen per més; la C-58 té mancances; les variants d’Olot i de Banyoles són urgents; 
la C-66... Són necessitats que el Govern, que vostès tenen en l’inventari, com ha ex-
plicat, de necessitats prioritàries, però que, si no hi ha recursos, vostès, en el millor 
dels casos, afrontaran amb projectes parcials i amb calendaris d’execució llarguís-
sims que, per al ciutadà, sempre es fan eterns.

En infraestructures ferroviàries. En el transport públic, si us plau, hem d’acabar 
la línia 9; la connexió del metro del Vallès amb la línia del Baix Llobregat - Anoia, 
és a dir que el tren arribi a plaça d’Espanya, com ha fet tota la vida, no s’hi aturi i 
continuï fins a Gràcia; és bàsic, clama al cel –i, atenció, seran mesos, anys d’embo-
lic a la superfície; no m’imagino Francesc Macià, no m’ho vull ni imaginar, però és 
absolutament necessari–, i el túnel de Cerdanyola o projectes més lleugers. Una ve-
gada més, els plans directors d’infraestructures aprovats ens marquen, efectivament, 
la planificació òptima, però la capacitat econòmica ens condiciona. Necessitem tot 
el que els hem explicat.

I, per aquells que no veuen més enllà de la Constitució espanyola, si tenim aques-
tes necessitats, si sabem quines són les solucions, si el conseller i el departament 
i aquesta comissió en ple ho sabem, si tothom sap com són de necessaris aquests 
projectes, per què carai no s’executen? S’ho han preguntat? En lloc d’exigir vostès 
calendaris i que corrin, corrin i corrin i arreglin-ho tot, algú s’ha preguntat per què 
no es pot fer? El problema és que no tenim les eines.

Per tant, hem de ser sincers, ens hem d’adreçar al país i oferir alternatives, cadas-
cú la seva. La de Junts per Catalunya és canviar la relació amb l’Estat i fer repúbli-
ca. L’Estat, qui és l’Estat? Doncs l’Estat és aquell que, amb la relació actual, hauria 
de tirar endavant infraestructures d’interès general i que no ho fa, se n’ha oblidat.

El Corredor Mediterrani, amb accessos al port de Barcelona, amb la connexió 
amb l’aeroport de Girona –són bàsics–, també amb el port de Tarragona, només 
faltaria. La xarxa de rodalies és un element de cohesió; això sí que és un element 
de cohesió, és una fàbrica d’oportunitats, un element de cohesió per tothom. Doncs 
bé, oblidat. La xarxa de rodalies, una xarxa que vostès tenen del tot apamada i que, 
cada vegada que hi ha un ministre nou, vinga, implorem: «Si us plau, inverteixin, 
facin alguna cosa.» Realisme màgic, uns pressupostos que mai es compleixen. No 
hi ha manera.

I continuo. Continuen pendents els desdoblaments i les millores de la nacional 
340... –ara, semblarà la loteria, això, però no ho és–, nacional 340, N-II, nacional 240, 
260, de la nacional 230, inclosa una variant comme il faut per Viella, i de la 420.

No és Matrix. (Veus de fons.) Tot això... No, no, no; no és Matrix. No. No és 
queixar-nos i tornar als famosos vuitanta, no. Els parlem de Catalunya i dels cata-
lans i de les catalanes. I no podem continuar ofegats; no podem estar en un estat que 
fa deu anys que treballa en la connexió de l’A-2 –això no és realisme màgic, això és 
el cada dia de cada dia–, la connexió de l’A-2, a Sant Andreu de la Barca, al Baix 
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Llobregat, amb l’autopista AP-7, i que no s’acaba mai. El meu nen, que té onze anys, 
va néixer que encara no havien començat les obres, just començar les obres. Avui té 
onze anys i em diu: «Papa, és que quan vaig néixer ja anaven aquestes obres.» Doncs 
bé, avui aquestes obres estan aturades. O la «ditxosa» variant de Vallirana. De debò, 
la relació entre Catalunya i l’Estat és creuar Vallirana. Els ho recomano. Tots els 
que, per raons de partit, han de defensar l’Estat només han d’anar un parell de ma-
tins a Vallirana, al Baix Llobregat també, i els passaran les ganes de defensar segons 
quins impossibles. I aquest Estat ho és, d’impossible.

Proposin, somniïn, treballin com fins ara, transformin. Si us plau, situïn Catalu-
nya a l’avantguarda. Si tenim les idees, tenim la capacitat de planificació i de gestió 
–vostès ho han demostrat, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en són una 
bona prova–, què ens falta? La sobirania. Espanya condiciona –i em sap molt greu 
de dir-ho així–, Espanya condiciona el nostre progrés de forma alarmant.

Si sabem què ens frena, expliquem la solució. La solució no és donar presses a 
un conseller que no té ni tindrà les eines i els recursos econòmics; la solució és fer 
república.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies. Acabat, doncs, el torn d’intervenció dels grups parlamentaris, té la pa-
raula l’honorable conseller per un temps de trenta minuts. I serem flexibles, com 
hem estat fins ara.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, no sé si esgotaré els tren-
ta minuts, però, en tot cas, agraeixo d’entrada la flexibilitat. Els agraeixo també a 
tots vostès el to general de les intervencions; n’hi ha alguna en concret que, evident-
ment, doncs, no puc agrair, perquè s’ha dit alguna cosa que jo crec que ultrapassa 
el que és l’àmbit de discussió d’aquesta comissió, però en tot cas els agraeixo el to, 
perquè ens permet, doncs, efectivament, treballar amb concreció respecte als temes 
que ens ocupen, que són, efectivament, els competents a territori del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

Jo aniré responent..., han vist que he pres moltes notes i que el secretari general 
m’anava passant també algunes anotacions; intentaré respondre a tot el que m’han 
plantejat, no sé si ho faré de manera endreçada, però en tot cas queda molta legisla-
tura per poder abordar qualsevol de les problemàtiques que vostès han posat sobre 
la taula, no? I ho intentaré fer per ordre, si m’ho permeten, no?

En primer lloc, per tant, em correspon respondre la intervenció de la senyora 
Marina Bravo, del Grup de Ciutadans, que, deixi’m dir-l’hi, jo crec que la gent del 
Tot Sant Cugat i la periodista Àgata Guinó no s’hagués imaginat mai que una entre-
vista d’un mitjà local donaria per tant, perquè, efectivament, és una entrevista d’un 
mitjà local, magnífica, són uns grans professionals, però insisteixo que és una en-
trevista d’una mitjà local. I, efectivament, el titular és el que és: que no hem vingut 
a fer, diguéssim, altra cosa que la república, no hem vingut a recuperar l’autonomia. 
Ho dic per si algú en tenia dubtes, ho repeteixo i ho reitero.

En tot cas, nosaltres n’estem molt convençuts del que hem vingut a fer. I, efecti-
vament, a l’entrevista se’m pregunta reiteradament i jo contesto reiteradament que, 
abans de començar a entrar en matèries sectorials de carreteres o de rodalies, abans 
d’això, lògicament, el primer és el primer, el president Sánchez i el president Tor-
ra s’han de reunir per veure quin és el marc polític d’aquesta legislatura. L’elefant 
del que parlem en moltes ocasions en el plenari del Parlament: o sabem de què va 
aquesta legislatura o jo no entraré a parlar de rodalies amb el ministre, per moltes 
ganes que en tingui, que en tinc, i moltes –que en tinc, i moltes–, no pot ser d’altra 
manera, jo, que m’hi poso al davant, i tot l’equip; tenim moltes ganes d’entrar a par-
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lar dels temes que ens ocupen amb el Ministerio de Fomento i amb el Ministerio de 
Transición Ecológica.

Però, efectivament, el primer és el primer: quin és el marc polític d’aquesta legis-
latura? Això és la reunió que tenien avui el president Sánchez i el president Torra. 
No en sabem el resultat –almenys, jo no–, perquè, en tot cas, ara, es deu estar valo-
rant, però serà a partir d’aquí i d’aquest encaix que podrem entrar a parlar de temes 
sectorials, comissió bilateral, Comissió d’Infraestructures... Evidentment, la Comis-
sió d’Infraestructures la presidim nosaltres i per tant és una comissió en la que, de 
manera normal, sigui quin sigui el marc polític, haurem de començar a parlar, per-
què, encara que hi hagi un o altre marc polític, segur que això, doncs, s’ha d’iniciar, 
aquestes comissions i aquestes converses.

Però, en tot cas, nosaltres tenim molt clar, molt, molt clar, que des d’aquest de-
partament el que fem és crear les condicions que permeten, doncs, dinamitzar l’eco-
nomia, generar ocupació, crear cohesió territorial com a garantia de cohesió social; 
i que això, efectivament, implica definir polítiques, prioritzar. I ho fem. Tenim les 
idees, tenim els instruments, sovint no tenim els recursos –per no dir: «Gairebé 
mai no tenim els recursos plens»–, per això volem una república, com esmentaven, 
doncs, el diputat Eduard Pujol, i abans el senyor Sanglas.

Els que no sembla que prioritzin mai són els de l’Estat respecte a Catalunya. Hi 
hagi qui hi hagi; hi hagi el Partit Popular o hi hagi el PSOE. Perquè una vegada rere 
l’altra trobem mancances en les inversions de l’Estat, trobem mentides en el que 
és l’aplicació de la disposició addicional tercera, i això, efectivament, acaba por-
tant-nos on estem, que és a, efectivament, desitjar la república per disposar de tots 
els recursos que ens permetin disposar del millor país.

Què és la independència? Què és la república? El millor país amb més i millors 
oportunitats per a la gent; això ho tenim claríssim. A la independència i a la repúbli-
ca també s’hi arriba per les polítiques sectorials –home, efectivament!–, entre altres, 
per les polítiques d’habitatge o per les polítiques d’infraestructura.

Polítiques d’habitatge. Vostè sap que en polítiques d’habitatge Catalunya té la 
competència exclusiva tant de planificació, com d’execució, com de gestió? Quina 
és la competència que no tenim? L’econòmica. Caram! O sigui, que nosaltres dis-
posem de la capacitat legislativa, tenim els instruments d’execució, tenim els ins-
truments de gestió, podem fer polítiques plenes en matèria d’habitatge, però per què 
ens venen condicionades? Doncs, home, ens venen condicionades perquè, legislatu-
ra rere legislatura, any rere any, mentre estiguem en l’actual configuració política, 
l’Estat ens condiciona els recursos econòmics que arriben per poder desenvolupar 
les polítiques correctes d’habitatge, els famosos planes de vivienda, que estan infra-
dotats; que de tant en tant desapareixen; que no contemplen criteris de repartiment 
territorial a nivell espanyol, doncs, que encertin les necessitats dels territoris amb 
més demanda acreditada, i que al final provoquen que, efectivament, no disposem 
del parc públic d’habitatges que ens correspon com a país. Si nosaltres poguéssim 
disposar de la totalitat dels nostres recursos, estic segur que en aquests moments 
ja tindríem el parc públic que necessita el país; que en matèria de lloguer social és 
del 5 per cent, no del 15, com s’ha dit en alguna ocasió. El Pla territorial sectorial de 
l’habitatge marca que aquest horitzó a quinze anys sigui d’un 5 per cent.

Però, en tot cas, dit tot això, nosaltres el que voldríem és no continuar-nos quei-
xant; això és el que voldríem. Això ho va dir el conseller Rull en més d’una ocasió 
també, en aquesta mateixa cambra. El que voldríem és no haver-nos de continuar 
queixant respecte a les mancances de l’Estat, respecte –deixi’m-ho dir així, de nou–, 
pel que fa a la disposició addicional tercera, dels enganys de l’Estat. I per no quei-
xar-nos, efectivament –i tanco el cercle–, necessitem la república.

Els temes d’ATLL i del Segarra-Garrigues que vostè ha plantejat, senyora Bravo, 
si em permet els tractarem a la Comissió de Sostenibilitat, perquè allà, doncs, por-
tem tot un paquet d’aigua.
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Però, en tot cas, coses concretes que vostè ha posat sobre la taula. Del Corredor 
Mediterrani, home, són els partits estatals els que l’han frenat. Els que l’han frenat 
de totes les maneres possibles; entre d’altres, també amb el plantejament que es feia 
davant Europa: corredors centrals, travessies centrals... Endarrerir, endarrerir i en-
darrerir decisions òbvies. No en benefici només de Catalunya, no en benefici només 
dels que porten llaços grocs a Catalunya, en benefici..., fins en benefici de l’Estat, 
perquè és evident que l’atracció econòmica del litoral mediterrani és el que pot apor-
tar més recursos a l’Estat. Però s’ha endarrerit una i altra vegada en benefici d’altres 
opcions. I quan ja Europa va definir el que tocava –amb bona lògica, només falta-
ria; que nosaltres ho advertíem des de feia molt de temps–, el que hi ha hagut és un 
endarreriment sistemàtic en l’execució de les obres en benefici d’altres obres molt 
dubtoses i amb molt menys retorn econòmic.

Però, en tot cas, aquí estem. Nosaltres tenim la taula estratègica, l’agenda defini-
da, el curt, mitjà, llarg termini. A curt termini, el tercer fil entre Tarragona, digués-
sim, i Castellbisbal; els accessos al port... Continuarem pressionant, no nosaltres 
sols des de la Generalitat, sinó en el marc de la taula estratègica, perquè aquesta 
agenda sigui una realitat.

En el tema autopistes..., ja veuen que del Corredor Mediterrani segurament ja he 
respost algunes altres intervencions, però en el tema autopistes, home, jo crec que 
el que no podem obviar és la historia. I resulta gairebé ofensiu sentir que el Govern 
de la Generalitat és el que ha provocat que tinguem un sistema de xarxa viària d’alta 
capacitat amb peatges. És ofensiu, per què és mentida.

O sigui, qui va instaurar les primeres autopistes de peatge era l’Estat, amb un 
sistema que permetia, doncs, disposar d’aquestes vies d’alta capacitat amb retorn 
econòmic explícit per a qui les construïa, qui les ha mantingut al llarg de molts anys, 
i que quan s’ha hagut d’afrontar l’execució, planificació i execució de xarxa viària 
d’alta capacitat des del Govern de la Generalitat, atès que no s’ha disposat mai d’un 
bon sistema de finançament –per això estem on estem, reclamant república; entre 
molts altres factors, a la independència també s’hi arriba pels peatges–, doncs, ho 
ha hagut de fer amb peatges de tot tipus: explícits, a l’ombra, amb concessions... 
Home, volem superar –volem superar–, efectivament, aquest no sistema –de vegades 
l’anomenem així, eh? No és un sistema de vies d’alta capacitat, és un no sistema, un 
batibull de competències i de sistemes de finançament; per tant, és un no sistema.

Amb un sistema de vinyeta que tenim molt i molt estudiat, que és, efectivament, 
qui usa paga i qui contamina paga, però aquest pagament és en forma d’una tarifa 
plana. A què ens referim, quan parlem de tarifa plana?, –i no és una contradicció. 
Ens referim a que és un sistema de pagament, diguéssim, per temps, no per quilòme-
tres. Que aquesta temporalitat pot ser d’un dia per al camió que travessa Catalunya, 
d’una setmana per al turista que ve a gaudir de Catalunya amb el seu vehicle, o d’un 
trimestre o d’un any per als usuaris catalans o no de Catalunya que vulguin utilitzar 
aquesta via d’altes prestacions. I, efectivament, aquest sistema –aleshores sí que serà 
un sistema– ens ha de proporcionar recursos; estalvis i recursos que es reinverteixin 
en la mateixa xarxa viària, en el transport públic, en l’ambientalització de la flota... 
Tot això ho tenim molt apamat, molt explicat.

Però, en tot cas, el que volem fer immediatament és que aquesta comissió pu-
gui plantejar i aprovar la creació del famós grup de treball de peatges, que creem a 
l’inici de cada legislatura. Voldríem que –i així ho proposarem des dels grups par-
lamentaris– això es pugui crear de manera immediata. S’ha de crear a cada inici de 
legislatura perquè decau al final de l’anterior legislatura. Que es pugui crear i que es 
pugui convocar immediatament per tal que, en el marc del grup de treball de peat-
ges, puguem posar en comú totes aquestes reunions bilaterals que hi ha hagut fins al 
moment; amb el conseller Rull, amb el secretari Ricard Font, amb molts dels grups 
parlamentaris aquí presents i amb el sector, posar en comú i debatre si, efectiva-
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ment, la tarifa ha de ser d’una o altra manera. Nosaltres tenim molt present que, hi 
insisteixo, això s’ha de fer des del màxim consens.

Pel que fa a la C-32, que vostè també en parlava –altres grups també ho han pre-
guntat. Per nosaltres és una obra fonamental; això ho tenim claríssim. en contrapo-
sició amb el que puguin pensar altres grups polítics, és una obra fonamental que ha 
de tirar endavant, que no significa una pròrroga de l’actual concessió d’Abertis a la 
C-32 nord, i que es pagarà..., en principi, nosaltres preveiem que es pagui en base a 
l’increment de trànsit. Però que si, efectivament, el desenvolupament d’aquest pro-
jecte i aquesta obra –que en aquest moment estan resolent al·legacions i avançant–, 
doncs, implica algun encaix de finançament, sempre tenint en compte que no es 
pretén..., que no s’augmentarà cap període concessional, doncs, ho tirarem endavant.

Respecte a la T-Mobilitat. Nosaltres hi creiem molt. Per nosaltres, la T-Mobilitat 
representa una segona revolució del transport públic. La primera va ser –la prime-
ra revolució– la integració. Que això sembla molt fàcil de dir i ara tothom ho dona 
per bo i per meravellós, però va costar molt. I encara ara, quan l’expliques arreu 
del món..., de vegades ens toca, doncs, anar o rebre països o governs d’altres paï-
sos i els expliques que tenim el transport públic integrat, que tenim unes corones 
definides, la gent t’ho escolta amb enveja, i volen saber, doncs, com ho hem fet, i 
volen copiar-nos el model. I nosaltres el model ara ja l’estem fent evolucionar cap 
a aquesta segona revolució, aquesta T-Mobilitat, que, efectivament, s’ha endarrerit 
més del que voldríem, però que no porta un retard de vuit anys. El 2012 es va posar 
en marxa aquesta idea de la T-Mobilitat. El 2014 es va adjudicar. El 2016, a sol·lici-
tud de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’ajuntament, es va revisar el projecte. 
El 2017 s’aprova aquesta revisió per part de la mateixa Autoritat del Transport Me-
tropolità. I el 2019 la posarem en marxa; en primer lloc, a l’àrea metropolitana; en 
segon lloc, la volem estendre a la resta de Catalunya. Informació real, tarifació per 
quilòmetres i també per recurrència; de manera que, hi insisteixo, qui menys conta-
mini menys pagui. Per nosaltres això forma part inequívoca de l’agenda modernit-
zadora del departament i del Govern.

Senyor Terrades, nosaltres volem governar, hem de governar; hem de governar el 
dia a dia, hem d’aplicar aquesta agenda modernitzadora, hem de revertir el 155 –no 
deixarem de dir-ho–, però, alhora, som molt conscients que aquest no és un moment 
normal. Vostè em reclama normalitat i jo li he de respondre que aquest no és un 
moment normal, és absolutament excepcional; entre altres coses, perquè jo dissabte 
vaig ser a Estremera a visitar –espero que per darrera vegada a Estremera– el con-
seller Josep Rull. I li vaig explicar: «Dilluns tinc la compareixença...» Això no és 
normal –això no és normal, això no és normal–, això és absolutament excepcional. 
I, a més, com que tot l’equip, diguéssim, tenim una relació personal amb el conseller 
Rull, és el que pitjor portem, si m’ho permet, eh? En el que és la definició de l’agen-
da i en l’aplicació de l’agenda, tots a una, eh?, i tots amb moltes ganes. El que pitjor 
portem és aquesta situació excepcional que estem vivint; no pel que fa al conseller 
Rull, pel que fa al país, perquè el conseller Rull..., i vuit altres persones, i els que 
estan a l’exili. I, per tant, escolti, això no és normal, és excepcional.

I esperant que sigui una legislatura llarga –nosaltres ho desitgem també– en la 
que puguem desenvolupar aquest dia a dia, en el que puguem aplicar aquesta agen-
da modernitzadora, en el que puguem revertir de manera definitiva aquest 155, en el 
que puguem avançar cap a la república –no estem aquí per recuperar l’autonomia, 
estem aquí per fer república–, doncs, sí, també, quatre anys. I després de l’entrevista 
o reunió entre el president Sánchez i el president Torra, doncs, activació de la co-
missió bilateral, de la comissió d’infraestructures, i converses, com no pot ser d’altra 
manera, amb el Ministerio de Fomento, amb el Ministerio de Transición Ecológica, 
amb les diferents empreses que han anat nomenant responsables. A Renfe tenim, 
doncs, gent del país al capdavant; segur que les converses seran fluides. Però fluides 
per anar avançant –almenys aquest és el plantejament del Govern– cap a la repúbli-
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ca, i molt en la línia de que, efectivament, la cohesió territorial és la que procura..., 
eh?, la que més fa perquè hi hagi cohesió social.

I en aquesta cohesió territorial, les infraestructures són absolutament essencials. 
I efectivament, hi ha moltes inversions a fer. Vostè ha fet una sèrie de preguntes con-
cretes. Aquestes inversions, de nou, estan condicionades per l’escenari pressuposta-
ri. Com deia el senyor Pujol, doncs, la llista ens la sabem –ens la sabem. Bé, l’Estat 
també sap la seva i no l’aplica. Nosaltres la nostra la intentarem aplicar en el marc 
dels nostres condicionants pressupostaris. Però, en tot cas, ho farem amb lleialtat, 
ho farem amb diàleg –a partir d’aquest primer plantejament polític que hi ha hagut 
entre els dos presidents– amb el Ministerio de Fomento, amb el Ministerio de Tran-
sición Ecológica, en les comissions bilaterals, amb el mateix ministerio i amb totes 
les empreses públiques que s’han anat anomenant.

El Corredor Mediterrani..., potser sí que als anys vint se’n parlava al País Va-
lencià –si ho diu el senyor Boira, segur que és veritat–, però aquí a Catalunya tam-
bé als anys vuitanta el senyor Solans ja el planificava, eh? I, per tant, diguéssim, jo 
reivindico més el senyor Solans, per proximitat i per coneixement. Amb això el que 
vull dir és que, efectivament, fa molts anys que el Govern de la Generalitat té les 
idees, té els instruments, però que té aquests instruments condicionats. En tot cas, 
han sigut els governs de l’Estat, hi insisteixo, els que, entre altres, parlant de xarxa 
ferroviària d’altes prestacions, van voler començar per Sevilla. Sort en vam tenir 
que entre tots vam convèncer el ministre Barrionuevo de que fos amb ample euro-
peu –sort en vam tenir.

En tot cas, reiterar, perquè vostè també m’ho ha preguntat, respecte a la vinyeta, 
que demanem com a govern..., no sé si això està en marxa o no, eh?, però que una 
de les primeres decisions que es pugui prendre des d’aquesta comissió sigui, efecti-
vament, crear de nou –això s’ha de crear a cada inici de legislatura– el grup de tre-
ball, per tal que des del departament el puguem convocar immediatament. Això són 
grups parlamentaris; això són agents del sector; això, dins del departament –abans 
ho deia en la meva intervenció–, també és l’agenda de Medi Ambient i Sostenibili-
tat, part fonamental en la definició d’aquest sistema. Serà un sistema ja de planifica-
ció, execució i gestió de vies d’altes prestacions.

Em preguntava també sobre la llei de territori, la llei de territori l’estem ara reso-
lent. Tenim al·legacions sobre la taula i seguirà tot el que és el seu tràmit de manera 
normal, amb voluntat de que sigui de plena concertació amb l’Administració local, 
amb voluntat de que... –i m’avanço a una pregunta que m’ha fet el senyor Santi..., 
perdó, eh?, Rodríguez, és que ens coneixem molt i li he dit pel nom només, el senyor 
Rodríguez–, que és que la llei o el plantejament sobre urbanitzacions amb dèficits, 
el que pretenem és que s’incorpori en la llei de territori, amb una classificació es-
pecial de sòl, que contempli que hi hagi molt poca càrrega organitzadora; però, en 
tot cas, ho portarem a la llei de territori, que, hi insisteixo, s’ha de seguir tramitant 
amb normalitat.

La Llei del transport públic. La Llei del transport públic està desplegada el 70 
per cent. M’ho han preguntat diversos grups. Falten, en tot cas, els 150 milions d’eu-
ros de l’Estat, i falta desplegar, doncs, alguna línia d’impostos associats al que és 
el finançament del transport públic, entre altres el de grans superfícies, el de grans 
esdeveniments, el de contaminació atmosfèrica. No pretenem fer un reglament de 
la Llei del transport públic, pretenem que s’apliquin les quaranta mesures, que són: 
18 que ja estan fetes, 15 en execució, 2 en redacció i 5 amb referència a possibles 
impostos, i que via aquesta aplicació efectiva, doncs, disposem del cent per cent de 
desplegament, que, hi insisteixo, ara està a un 70 per cent.

La L9 i la L10, també m’ho han preguntat alguns de vostès, doncs, en fi, sí, hem 
demanat un crèdit al BEI. El que pretenem és que l’Estat autoritzi aquest crèdit del 
BEI, perquè, si no, de nou estarem fent trampes al solitari. Nosaltres, amb la vo-
luntat d’acabar aquesta infraestructura bàsica de transport públic a l’àrea metropo-
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litana, bàsica perquè relliga moltes de les línies actuals de metro i altres sistemes 
de transport públic, i quedaran diners, efectivament, per pressupostar, però que, 
amb el recolzament del que és el crèdit del BEI, suposem, hem d’esperar, farem des 
d’aquest departament tot el possible perquè es pugui programar i avançar en la seva 
execució.

Preguntava també per la B-40. Nosaltres estem absolutament determinats a que 
la B-40, doncs, es pugui executar amb el màxim consens, d’acord amb el Pla de mo-
bilitat del Vallès, d’acord amb els darrers estudis ambientals, com no pot ser d’altra 
manera. Però, si el que buscava potser era que nosaltres ens desdiguéssim de pres-
sionar perquè s’executi la B-40, reitero que nosaltres estem absolutament determi-
nats a que això sigui així.

Alguna intervenció més. De la senyora Segovia, respecte a habitatge, si m’ho 
permet. Sí, nosaltres creiem en mesures de concertació i no frontistes. Creiem a 
poder desplegar al cent per cent la legislació de què disposem ja actualment. I, des 
d’aquest punt de vista, de nou reiterar, i ho feia amb solemnitat durant la meva pri-
mera intervenció, la 24/15. La 24/15, efectivament, hauria evitat alguns dels desno-
naments que hem tingut darrerament. Perquè obliga els grans tenidors, siguin enti-
tats financeres o senzillament grans tenidors, a oferir immediatament un contracte 
de lloguer social en aquells casos que es desnoni per motius econòmics. 

Per tant, sí que és veritat que a això s’hi pot arribar per altres vies, però nosaltres 
el que demanem és que, aquesta que la tenim definida en la 24/15 i que la defensem, 
doncs, es pugui aplicar i que es pugui fer per obligació, cap a les entitats financeres 
i els grans tenidors.

Però, torno a insistir que l’habitatge, diguéssim, té una recepta complexa –una 
recepta complexa–, que beu d’alguns ingredients principals. Per mi, per nosaltres..., 
creiem que l’ingredient principal és l’augment del parc públic. I parlàvem de les 
mesures de promoció, parlàvem del tanteig i retracte, i també d’algunes mesures le-
gislatives. Vostè n’ha posat una sobre la taula, que és aquest famós 30 per cent de 
reserva en sòls urbans consolidats, que ha aprovat inicialment l’Ajuntament de Bar-
celona, en la que, efectivament, el Grup de, en aquest cas, Convergència i Unió, es 
va abstenir. Es va abstenir, entre altres coses perquè aquesta mesura ens genera dub-
tes, i en continuem tenint. Aquesta setmana tenim reunió amb la regidora senyora 
Janet Sanz, i esperem que per primera vegada puguem conèixer amb profunditat i 
de boca pròpia el que és el plantejament d’aquesta mesura, però ens planteja dubtes. 
Tècniques, jurídiques, econòmiques, d’àmbit...; d’àmbit, també: que sigui només de 
Barcelona, quan la problemàtica de l’habitatge s’estén a tota l’àrea metropolitana. 
I, permeti’m dir-li, senyora Segovia, que no minimitzi els tràmits que falten. De trà-
mits, en falten. Això ha de passar una informació pública, hi hauran al·legacions, 
s’han de resoldre les al·legacions; per tant, aquí hi han informes tècnics i jurídics que 
ha d’emetre el mateix Ajuntament de Barcelona. No els minimitzi, no són menors.

Bé. Nosaltres esperem que qualsevol al·legació que es plantegi, doncs, es pu-
gui resoldre, i puguin anar a aprovació provisional i es pugui arribar a la Comissió 
d’Urbanisme per tal que s’aprovi –tant de bo!–, havent resolt aquests dubtes tècnics, 
jurídics i econòmics, hi insisteixo, i d’àmbits. 

I vostè ha fet referència a un tema concret, que és la problemàtica de Merinals, 
un àmbit, una zona, eh?, juntament amb Arraona i Espronceda que em conec bé, 
perquè les operacions de remodelació barris d’Arraona i Espronceda fa anys que du-
ren. De fet, a Arraona estem acabant les últimes fases, Espronceda ja ho vam acabar 
fa un temps. És veritat que hi ha una petició per part d’uns veïns respecte al que són 
les patologies estructurals d’alguns dels habitatges de Merinals. Bé. En aquests mo-
ments estem amb informes tècnics propis i hem ofert a l’ajuntament i als veïns, en 
el marc de reunions que hem de fer properament, que hi hagin també informes de 
tercers, informes independents que acabin determinant si cal afrontar una remode-
lació de barris a la clàssica, com tantes n’hem fet, que vol dir substituint, o si es pot 
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afrontar una remodelació de barris amb rehabilitació, que també n’hem fet, i moltes, 
eh? Per tant, si m’ho permeten, optimitzarem, com ens demana la senyora Bravo, els 
nostres recursos tan bé com sapiguem.

En mobilitat? Bé. De nou, exigir recursos. Desplegament de la Llei del transport 
públic, tal com ja he apuntat responent una miqueta a diverses intervencions.

Respecte al tren tram del Camp de Tarragona, que vostè hi ha fet molt d’èmfasi, 
i ha dit que vostès, diguéssim, en fan causa, d’aquest tema. Nosaltres també –nos-
altres també. I jo vull fer-li avinent que, enmig del 155 –per tant, amb moltes di-
ficultats–, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat va tenir la capacitat de reunir 
–i no era la primera reunió– a tots els agents territorials, ajuntaments implicats, 
per tant, l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Vila-seca, Salou, Reus, Tarragona, tots 
aquests, eh?, per tal de parlar-ne –Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, eh?, no em vo-
lia deixar Vandellós com a nom–, doncs, vam fer aquesta reunió, i es va presentar 
una estratègia en una reunió, que, en fi, va tindre, eh?, la seva explicació pública, 
també. I ha estat molt ben encaixada pel territori.

Però, sent molt conscients d’aquesta necessitat sobre el transport públic i d’aquest 
plantejament de màxim consens que necessitem, és precisament en base a aquest con-
sens que hem de buscar, que hem de trobar, també, posicions no dogmàtiques, no tan-
cades, no úniques, i hem de saber escoltar. Hem de saber escoltar, també, un cert clam 
del territori respecte a opinió pròpia pel que fa al desmantellament i a les fórmules de 
transport públic que s’han de posar allà. Ho tenim molt clar, ho tenim molt estudiat, el 
senyor Flores, el senyor Font, aquest consens dura, però volem fer evolucionar aquest 
consens, i nosaltres, com no pot ser d’altra manera –m’ho han reclamat, vostès, en 
diversos altres moments–, escoltarem el territori. Per tant, una aproximació no dog-
màtica, una aproximació, diguéssim, que escolti molt el propi territori.

Respecte a la vinyeta, de nou em refereixo a la voluntat que es convoqui al més 
ràpidament possible. Que es convoqui..., que es creï, en primera instància el grup de 
treball de peatge i que el puguem convocar, perquè puguem compartir aquest plan-
tejament que molts de vostès coneixen bilateralment o, diguéssim, la gent que arriba 
de nou al Parlament, a través dels mitjans de comunicació, pel que hem pogut dir, 
tant el conseller Rull com el secretari d’Infraestructures com jo mateix; però, en tot 
cas, la nostra voluntat és portar aquest debat en el grup de treball.

Quant a la llei de territori, que vostè també apuntava aquest tema, ja ho hem co-
mentat: la necessitat de continuar aquest tràmit d’ajustar aquesta llei al que som, que 
és el Departament de Medi Ambient. Faltaria més!, no estem buscant una llei del 
territori que faci res més que el que es pretén amb els plantejaments inicials i que 
tingui la sostenibilitat com a primer encaix, perquè, en definitiva, som el Departa-
ment de Medi Ambient.

Senyora Sànchez, em sap molt greu no disposar de la seva confiança, eh? Li ho dic 
de cor: em sap molt greu. En tot cas, vostè fa algunes afirmacions sobre la meva per-
sona que no comparteixo, però no tinc massa ganes de discutir, tampoc. Vostè m’acu-
sa de neoliberal, jo em pensava que era socialdemòcrata, quan parlo d’intervenció en 
matèria d’habitatge, alguns meus em diuen que efectivament soc molt més que social-
demòcrata –deixo els qualificatius per a la intimitat–; però, en tot cas, no m’hi consi-
dero, neoliberal. Gens ni mica –gens ni mica. Sí que he treballat a la privada, i n’estic 
molt orgullós: 2004, 5, 6, 7, 8, 9 i 10..., set anys de treball a l’empresa privada. N’es-
tic molt, molt orgullós. Crec que m’ha donat una capacitat per entendre el que passa 
en el país a ambdós costats de la taula, el públic i el privat, que és útil per al desenvo-
lupament d’un departament com aquest, de Territori i Sostenibilitat, que el que pretén 
és, tornem-hi!, crear condicions per dinamitzar l’economia i generar ocupació.

Nosaltres no som els dinamitzadors únics de l’economia i els creadors o els gene-
radors únics de l’ocupació. Això, potser..., això és un altre model, el seu, en el nostre 
no. Nosaltres tenim, efectivament, models socials, polítics i territorials diferents. 
N’estic segur que és així. En tot cas, anirem discutint, anirem debatent, anirem vo-
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tant. I espero que, en tot cas, doncs, puguem compartir almenys un dels objectius, 
que és que puguem disposar, en forma de república, de la totalitat dels nostres re-
cursos i les nostres capacitats per continuar, doncs, amb aquesta idea de millor país, 
amb models diferents. Ens trobarem a les urnes, per entendre’ns; però, en definitiva, 
del millor país.

Senyor Rodríguez, la llei de ports està tancada. Si..., en tot cas, hi ha el mateix 
consens que hi havia respecte a la llei de ports en aquesta comissió la tornarem a 
presentar immediatament perquè continuï la seva tramitació, però ens permetrà que 
posem el pols –avui és la primera comissió–, eh?, posem el pols, una miqueta, a 
veure si tenim aquest consens que havíem aconseguit en l’anterior legislatura. Però 
tirarem endavant la llei de ports.

La Llei de barris era un..., és un molt bon instrument. Jo n’he parlat en moltes 
ocasions, en alguna ocasió inclús amb el senyor Nel·lo directament, amb el que guar-
do una bona amistat, i... «escolta, em va fer enveja, que poguessis fer aquesta Llei 
de barris», no?, perquè ha sigut un molt bon instrument que ha servit per a molt, 
juntament amb les operacions, no hi havia una llei de remodelació. Jo, és veritat que 
potser en la meva intervenció..., pot haver donat lloc a una confusió en parlar del 
que és la millora urbana: Llei de barris, remodelacions... En tot cas, nosaltres tenim 
ganes de continuar amb aquesta política d’intervenció –de nova intervenció–, en el 
territori, per millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans en determinats 
àmbits que tenen, efectivament, greus mancances, tant pel que fa a l’habitatge com 
pel que fa al seu entorn urbà.

Parlàvem de les urbanitzacions amb dèficits, ja l’he contestat. Això ho inclourem 
dins la mateixa llei de territori.

Vostè ha parlat també de la LAU. I també ha fet una afirmació que em permetrà, 
eh?, amb tota normalitat que li pugui rebatre. No som socis del PSOE. Nosaltres, 
vostè ho ha dit, jo li ho rebato. Nosaltres..., efectivament, eh?, el Grup del Partit De-
mòcrata al Congrés dels Diputats va votar a favor de la moció de censura que va 
acabar amb el Govern del senyor Rajoy i va procurar que hi hagi un nou escenari 
polític, però no som socis amb el Govern del PSOE, no ho som.

En tot cas, la necessària modificació del que són..., els arrendaments urbans, 
doncs, bé, ho hem estat debatent molt –ho hem estat debatent molt–, internament, 
l’equip que porta aquestes competències, amb l’Agustí Serra, amb en Jaume Forn, 
perquè, efectivament, jo vaig fer una primera aproximació en la que deia: «Escol-
ta’m, farem una modificació, que, de fet, està contemplada en la Llei 4/16, però això 
pot comportar, efectivament, algun xoc de competències respecte a la LAU espa-
nyola.» Ens consta que efectivament en aquests moments hi han dues modificacions 
sobre la taula respecte a la LAU espanyola, tant per part de Podemos com per part 
del mateix PSOE. Per tant, això se suposa que se substanciarà aviat, perquè és una 
proposició que va presentar el grup polític que recolza el Govern, doncs, això s’ha 
de veure aviat, no? I que, en tot cas, via grups parlamentaris, se suposa que això ja 
seguirà el seu curs. Nosaltres, com a Partit Demòcrata i amb relació al Partit Demò-
crata i Junts per Catalunya, doncs, segur que apuntarem aquelles mesures en aques-
ta modificació, en aquesta necessària modificació de la LAU, que siguin pertinents.

Però, al marge d’això, nosaltres el que sí que pretenem –ja els ho avanço– és fer 
un decret llei –l’estem treballant– de manera immediata, un decret llei que apunti 
diversos temes que ens preocupen quant als arrendaments, segurament no quant a 
la durada –la durada la deixarem, precisament, per a la modificació de la LAU–, 
però, en tot cas, aquest decret llei esperem poder-lo presentar al més aviat possible, 
poder-lo concretar al més aviat possible.

De nou, grup de treball de peatges. Ha parlat explícitament de la C-55, C-55 en 
la que tenim invertits en els darrers anys fins a 20 milions d’euros, més que n’hem 
d’invertir. Hi han accidents; per sort, la sinistralitat –i toco fusta, eh?– no és..., vaja, 
en definitiva, no ha comportat víctimes mortals en els últims anys, des de que es-
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tem invertint aquests 20 milions d’euros, i més que n’hem d’invertir, tant en plani-
ficació com en execució, eh? I aquí de nou entra la capacitat pressupostària que tin-
guem com a país.

I vaig acabant. Les intervencions del senyor Sanglas i del senyor Pujol..., bé, 
parlàvem de la Comissió d’Infraestructures que presidim i, per tant, efectivament, 
doncs de poder-la activar el més ràpidament possible; també la participació en la 
comissió bilateral. Parlàvem de disposar, efectivament, del millor país, amb més i 
millors oportunitats per als nostres ciutadans. Parlàvem d’habitatge i de disposar de 
no només les competències exclusives, sinó també dels finançaments necessaris per 
tal d’afrontar aquesta millora substancial de les polítiques d’habitatge. 

I jo també els convido a que en la seva dimensió, diguéssim, com a grups polí-
tics en el Congrés dels Diputats, forcin a que els plans de la vivienda es dotin de més 
diners, perquè ara estem absolutament infradotats: ens han dotat amb 50 milions 
d’euros per any durant quatre anys; això són molt pocs diners, necessitem més do-
tació. Necessitem també que es recuperi aquell famós Fondo de Eficiencia, per tal 
de poder recuperar, doncs, aquests diners en favor de les polítiques d’habitatge que 
necessita el país. La sensibilitat territorial respecte a l’Agenda Urbana, respecte a la 
Llei del territori, això hi serà.

I respecte –i vaig acabant– a la intervenció del senyor Pujol, efectivament, 
aquests condicionants que tenim sobre la taula ens porten cap a la necessitat dema-
nar de fer república, de ser constants i tenaços en aquest anar cap a una república 
que ens doti de tota la nostra capacitat. Les idees les tenim, les eines les tenim; ens 
manca, efectivament, la sobirania. Vostè ha fet un inventari exemplar de coses que 
podríem estar fent ja si disposéssim d’aquesta sobirania. No perquè no la tinguem 
deixarem de treballar-hi, però, en tot cas, si disposéssim de plena sobirania, segur 
que ho podríem afrontar, com vostè apuntava, amb més i millors garanties.

I acabo, ara sí, amb un últim apunt de, precisament, quins són aquests condi-
cionants. Durant la meva intervenció inicial no ho he fet, perquè..., se’m demana-
va quan recuperarem, el senyor Terrades em demanava quan recuperarem el nivell 
inversor que hem tingut en altres ocasions. Jo també els puc preguntar a vostès..., 
a instar des del Parlament que aquestes siguin unes polítiques que disposin de les 
seves corresponents partides pressupostàries, les que tots hem convingut que són 
prioritàries per al país: les d’habitatge, les d’infraestructures. I que també, doncs, 
a Madrid es doti pressupostàriament d’allò que li fa falta, quant a infraestructures 
d’interès general, al nostre país.

Però, fixi’s, dels 1.700 milions d’euros que, en números rodons, tenim com a 
pressupost al Departament de Territori, 632 –632– ja estan condicionats pel que són 
les polítiques, diguéssim, d’infraestructures realitzades en peatges a l’ombra o amb 
concessions. I això inclou també, per exemple, els 400 de l’L9.

Malgrat això, seguim reconeixent que hi ha necessitat d’invertir. Ho farem com 
puguem, atesos els encaixos pressupostaris que tindrem sobre la taula d’aquí a molt 
poc, quan comencem a elaborar el pressupost del 2019. Vostès ens poden ajudar 
també, doncs, fent que l’Estat ens autoritzi aquest crèdit del BEI que necessitem per 
acabar una de les infraestructures bàsiques que tots hem convingut per al transport 
públic a l’àrea metropolitana, que és l’L9. Per tant, els convido també a que des 
d’aquesta comissió estiguem molt atents a les necessitats pressupostàries que neces-
sitem per desenvolupar aquestes polítiques d’habitatge, d’infraestructures, de trans-
port públic, que necessitem per poder disposar del millor país.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Disculpi, que m’he allargat una miqueta.

La presidenta

Gràcies, conseller. Obrim, doncs, aquest segon torn, ara, dels grups parlamen-
taris, per un temps màxim de cinc minuts. Té la paraula, en primer lloc, la senyora 
Marina Bravo, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Seré muy breve. Un poquito, comentar lo que ha dicho el 
conseller. 

En primer lugar, un previo al señor Terrades. «Una legislatura normal», dice, y 
yo no sé si se acuerda de lo que se votó en el Pleno el miércoles pasado. 

Otro previo también, sobre el medio de la entrevista, el Tot Sant Cugat, que Dios 
me libre, de andar rebuscando lo que va diciendo por ahí, la verdad, pero el vier-
nes, cuando estaba preparando esta intervención, pues curioseé su Twitter, solo por 
eso, porque hoy teníamos esta intervención, y tenía un retuit a esta entrevista y un 
tuit propio, también, con enlace a esta entrevista, así que entiendo que debía de es-
tar bastante orgulloso de su contenido y refirmarse en él. Ahora, si lo que quiere 
decirnos es que en unos medios dicen una cosa, en otros, otra, que aquí hablan de 
unilateralidad, que en Europa hablan de que solo quieren votar, si eso es lo que nos 
quería decir, eso ya lo sabíamos. Por lo demás, es un medio como otro cualquiera.

Repreguntando un poco sobre su intervención, la pregunta que yo le he hecho 
sobre el Corredor Mediterráneo y sobre el tren tram..., ha hablado sobre el Corredor 
Mediterráneo y sobre el tren tram. Pero la pregunta que le había hecho yo, la mía en 
particular, era que, con todo el retraso que llevan las obras del Corredor Mediterrá-
neo –que en eso, desde luego, yo creo que me habrá oído más de una vez decirlo–, 
¿cómo puede ser que aún no tengan todo listo para estar licitando ahora mismo el 
tren tram, si no estar licitado ya? Ha hablado de que ha habido reuniones durante 
el 155..., yo no sé si este 155 ha durado diez años, porque ya le digo que la decla-
ración de impacto ambiental en la que decía que esa vía se iba a levantar es de los 
años noventa.

Sobre peajes, lo mismo: yo no le he dicho que fueran ustedes los que los instau-
raron. Lo que sí les he dicho es que de la AP-7 y de la AP-2 fueron ustedes quienes 
firmaron las prórrogas junto al gobierno de turno que había en el Gobierno de Espa-
ña. Busquen las prórrogas, si quieren –yo las he traído aquí en alguna ocasión–, y su 
firma aparece, la firma de los consellers, junto a la de los ministros.

Sobre el tema de la C-32 sí que me ha respondido y me ha quedado un poco más 
claro, creo, y si no, desmiéntame ahora. Lo que dice es que no van a poner ni un 
duro, que se la van a encargar a la concesionaria, que veremos a ver si con el incre-
mento de tráfico se puede pagar algo y que lo que quede, pues, ya verá el que venga 
después si..., y ya se encargará él de cómo lo paga. Es un clásico de esta conselleria, 
también.

Sobre Rodalies, me he dado cuenta de que casi no he hablado, y me gustaría sa-
ber si tiene algo pensado, además de lloriquear, de anclarse en el victimismo y de-
más. Desde luego, es un problema y que afecta a muchos ciudadanos: hay 400.000 
viajes al día. Pero anclados en el victimismo no conseguimos ninguna mejora. De 
todas las incidencias que hay, aproximadamente, y según datos que han facilitado 
ustedes, un tercio corresponde a la infraestructura, un tercio a los trenes y un tercio 
a otras causas, aunque he de decir que he visto noticias en prensa en las que esos 
porcentajes no son exactamente así, noticias pagadas con el dinero de todos, que 
hablan de que muchas más de esas incidencias son a causa de la infraestructura. 
Bueno, un tercio de ellas son a causa de los trenes. Le quería preguntar..., yo ya sé 
que el contrato marco no está firmado; me imagino que, si hubiera un poquito más 
de diálogo, sería mucho más fácil formalizarlo, el contrato programa, pero le quería 
preguntar: ¿ustedes tienen alguna influencia en los trenes, pueden influir? ¿Ustedes, 
por ejemplo, han conseguido que un tren de Renfe pare en la Aldea? ¿Lo han con-
seguido ustedes, o ha sido Renfe sola? ¿Ustedes han conseguido que se remodelen 
algunos de los trenes de Terres de l’Ebre, o no han sido ustedes? ¿Ustedes pueden 
hacer algo, o no pueden hacer nada? Eso me gustaría que me lo aclarara, porque 
desde la legislatura pasada no me ha quedado claro.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula el senyor Jordi Terrades, en nom del Grup 
Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Algunes consideracions a la intervenció del conseller i d’al-
guns portaveus. Quin és el millor país? Home, per vostès, la independència. Doncs 
miri, per nosaltres un estat federal. I, parlant de rodalies –no és que faci el recurs 
retòric–, algú del seu departament ha analitzat com funciona la gestió de les roda-
lies i els regionals, per exemple, en un estat federal com Alemanya? Perquè no és 
exactament com vostè ha plantejat la gestió de les rodalies i dels regionals en la seva 
primera intervenció. Per tant, el que jo li dic és que probablement, aprofundint tam-
bé en aquest model, podríem trobar solucions a alguns dels problemes que tenim.

Deixi’m fer un incís o obrir un parèntesi, perquè aquí el que venim és a pregun-
tar quines són les intencions del Govern, però la senyora Marina Bravo sembla que 
té un especial «carinyo» al Partit Socialista, no? El que no és normal, senyora Bra-
vo, són les poques ganes que té Ciutadans de fer passes per normalitzar una situació 
complexa. Tanco el parèntesi.

Ja li he dit que l’estructura institucional del nostre país..., pel que fa referència 
a les infraestructures, tenim una certa complexitat. Jo crec que hem de reclamar al 
Govern d’Espanya les coses que li hem de reclamar i les inversions que són necessà-
ries en les infraestructures d’interès general que són de la seva competència, i li puc 
reconèixer que a vegades no es compleixen tots els calendaris previstos. Ara, discre-
po absolutament d’alguna de les seves intervencions, i sobretot de la intervenció del 
portaveu de Junts per Catalunya, quan diu que no tenen eines. Home, eines sí que 
en tenen, per a algunes de les competències que són del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Entre altres coses, tenen un pressupost, un pressupost que des de l’any 
2011 li torno a recordar que en aquesta matèria que estem parlant està, en termes 
comparatius amb les mitjanes d’inversió d’altres governs autonòmics d’Espanya que 
tenen problemes similars als nostres, a més de la meitat respecte a aquestes mitjanes 
d’inversió a la resta d’Espanya. Eines, en tenen. Ara, les prioritats probablement són 
unes altres. I, per tant, el que hauríem de definir és aquesta agenda de prioritats: les 
que són competència de l’Estat i les que són competència de la Generalitat, també 
en matèria ferroviària, també en matèria viària.

I, per exemple, l’exemple que vostè ha parlat o ha posat, no?: la Llei de finança-
ment del transport públic, que jo li he reclamat i algun altre portaveu també. Estic 
d’acord amb la petició que el Govern de la Generalitat..., perquè els ens locals i els 
governs, dels quals, alguns d’ells, nosaltres també formem part, hem fet aquesta 
reclamació. I, per tant, acompanyarem el Govern, fins i tot aquest nou Govern, en 
aquesta reclamació.

Ara, vostès també han de fer els deures en algunes de les lleis que comportaven 
desplegar la Llei de finançament del transport públic i que en els darrers dos anys 
i mig no han fet, no sé si per voluntat pròpia o perquè l’agenda se’ls ha tirat a so-
bre. Per això jo els reclamava una legislatura normal: quatre anys. Perquè, clar, aquí 
anem encadenant mitges legislatures amb una alegria que fa feredat, i els problemes 
del país s’acumulen.

Hauríem de tornar a parlar del model de gestió aeroportuària a Catalunya, per-
què jo crec que és convenient que les administracions catalanes tinguin un paper 
preponderant a l’hora de prendre decisions. Per tant, aquest és un discurs que ens 
l’ha sentit a nosaltres quan governàvem a Catalunya i quan hem governat també a 
l’Estat espanyol i quan hem estat a l’oposició.

I, per acabar, el tema de les Terres de l’Ebre. Conseller, jo crec que convindrà 
amb mi que la mobilitat a les Terres de l’Ebre és un desastre. Vostès poden planifi-
car i proposar solucions, per exemple, definint que l’estació de l’Aldea sigui l’estació 
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central de les Terres de l’Ebre, que sigui un nus on tot vagi i surti d’allà, eh?, a nivell 
ferroviari o a nivell de busos també, i que es gestioni la mobilitat de les Terres de 
l’Ebre no només cap a Barcelona o cap a Tarragona, sinó també cap al sud. I aquí és 
on li torno a reclamar coordinació amb l’Administració general de l’Estat.

I estarem atents –i acabo– a aquesta taula de treball de peatges, que jo crec que 
s’ha de tornar a constituir, per discutir algunes diferències que jo intueixo que tenim 
els diferents grups parlamentaris respecte a com aplicar el manteniment de les in-
fraestructures d’alta capacitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula el senyor David Cid... (Veus de fons.) Comença 
la senyora Susana Segovia.

Susana Segovia Sánchez

Bé; jo seré molt breu. De fet, volia realment reafirmar el compromís aquest amb 
la 24/2015, que per nosaltres és fonamental.

Voldria fer un aclariment. Quan es parla de política de consens i de responsa-
bilitat en el tema de l’habitatge, deixar clar que som i hem demostrat que som les 
persones que més pensem i fem per l’habitatge, però crec que és important dir que 
podem posar-nos d’acord sempre que compartim model. I això és el que no ens aca-
ba de quedar clar: quin és el model de política d’habitatge i quin model d’habitatge 
públic té aquest Govern. A vegades, no sabem si parlem més amb la pota de Junts 
per Catalunya, el PDECAT, o amb la pota d’Esquerra Republicana. I que tampoc és 
massa de rigor acusar que aquells que plantegem polítiques que no coincideixen tant 
amb el que potser uns altres proposen és un tema de politiqueria. Aquesta no és la 
millor manera de construir, plegats, arguments.

Així que els explicaré una miqueta el nostre model. Hem dit que apostem per 
fons públics per a habitatge públic, que anem tard i que calen recursos. Però és que 
només amb això no ho aconseguirem. Hi ha una altra eina fonamental, que és la re-
gulació del mercat. Sense regulació de mercat i sense corresponsabilitat dels propie-
taris i dels inversors no arribarem ni en somnis ni amb tots els diners que ens pugui 
transferir l’Estat i no sé quantes entitats més a aquest famós 15 per cent d’habitatge 
protegit a tot Catalunya. I vostè, que diu que és socialdemòcrata, sap que el tema de 
la regulació no és frontisme, que és senzillament corresponsabilitat del sector privat 
amb el sector públic, i sobretot en un sector en el que han tret molt benefici perquè 
han utilitzat l’habitatge d’especulació i no com un dret.

I l’altre tema és l’autoritat pública, l’autoritat política. Hi han unes lleis i s’han de 
complir. Expropiar i sancionar quan no es compleix la llei és tan senzill com apli-
car els mecanismes que preveu la llei per quan les entitats no posen a disposició els 
pisos buits. Res més.

Sobre el 30 per cent. No és minimitzar el tràmit, el tràmit s’ha de donar i es res-
pondran totes les al·legacions; és senzillament recordar que la comissió d’urbanisme 
té el paper que té al final tal com està establert a la llei.

David Cid Colomer

Pel que fa, no?, a la política d’infraestructures i de mobilitat, jo crec que –i l’hi 
deia abans, eh?– compartim el discurs; és a dir, es parla de mobilitat sostenible, llui-
ta contra el canvi climàtic i la contaminació, però després, quan aterrem en el dis-
curs, jo tinc la sensació, fins i tot escoltant el senyor Eduard Pujol, que a nivell de 
les carreteres i la infraestructura viària ens les sabem totes, les tenim perfectament 
llistades, i fins i tot, no?, quan tenim problemes de condicionants pressupostaris..., 
però amb les infraestructures viàries en tenim menys, eh? Jo crec que aquesta sen-
sació crec que la tenim. I jo tinc la sensació que també construïm..., no? Es parla 
d’agenda modernitzadora, però, és a dir, tenim tal prioritat inversora en la infraes-
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tructura viària que jo crec que tenim, no?, una agenda grisa. És a dir, crec que anem 
cap enrere; és a dir que tenim un model d’infraestructures més semblant al del se-
gle XX que no pas al del segle XXI.

La Llei de finançament del transport públic. L’hi recordo: és de finançament. 
Perquè això no va a pes. No és quant tant per cent de la llei estem complint. El tema 
és: quines de les mesures fiscals que inclou la Llei de finançament del transport 
públic estaran en els pressupostos del 2019. De moment, només en tenen una, de 
desplegada, que és la de grans superfícies. I tot i que la llei diu que és una mesura 
finalista, els 15 milions d’euros que es van recaptar no s’estan destinant al finança-
ment del transport públic. Llavors jo li dic, li pregunto de nou: quines de les mesures 
fiscals que inclou la Llei de finançament del transport públic –és a dir, de quartos, 
que diria la meva àvia, eh?– estaran en vigor, l’any 2019?

I la segona cosa que també li vull dir, respecte del tema del tren tram. Miri, jo 
ho entenc. És a dir, parlava vostè de consens de territori. Jo entenc que els alcaldes 
el que volen és presentar-se a les eleccions municipals del 2019 sense les vies al mig 
del seu municipi. Jo això ho puc entendre. Però és que jo el que em temo que passarà 
és que es desmantellaran les vies però no tindrem en marxa el tren tram. 

Llavors, jo ja li dic: per nosaltres serà una prioritat, també una prioritat als pres-
supostos del 2019. Si el 2019 no hi ha una partida en els pressupostos per al tren 
tram, que tinguin sort amb els seus socis habituals, a veure si els aproven els pressu-
postos o no, eh? I vostè ja ha vist quin és, no?, el seu plantejament. Per tant, jo li dic: 
per nosaltres serà imprescindible, si vostès volen parlar dels pressupostos del 2019, 
que..., o hi ha una partida per posar en marxa ja els projectes del tren tram el 2019 o, 
l’hi torno a dir, busqui’s els socis que vulgui.

Sobre la llei de territori. Miri, a mi em preocupa, perquè tenim el territori encès. 
Mira, just ara mateix que estàvem en aquesta comissió, un nou conflicte; en aquest 
cas, de nou a la Costa Brava, en una finca a Cap Roig. No m’ha contestat. És a dir, 
jo crec que hi ha d’haver una..., o sigui, hi ha d’haver una política de protecció del 
litoral català, i especialment del litoral gironí. O sigui, hi ha conflictes pràcticament 
a totes les localitats costaneres. Li pregunto també directament si creu que això ha 
de ser una prioritat o no ha de ser una prioritat.

No m’ha contestat sobre el PDU de la Cerdanya, de l’aeroport de la Cerdanya. 
Jo l’emplaço també directament: guardi’l en un calaix; no hi ha consens a nivell de 
territori. De fet, hi ha una forta oposició en aquest cas del PDU de l’aeroport de la 
Cerdanya. Per tant, guardi’l. Ja sé que no és el mateix que van presentar fa un pa-
rell d’anys, però no tenen consens a nivell territorial; només tenen el consens d’un 
alcalde, però no del..., i que precisament és el mateix alcalde que és el president del 
consell comarcal, però no tenen consens del territori.

I acabo amb el tema de la vinyeta. Jo crec que està bé que convoquin el grup de 
peatges. Però jo el que no entenc és: si els usuaris del transport públic..., és a dir, jo, 
que visc a Sant Andreu i vinc aquí al Parlament a treballar, no pago el mateix que 
una persona que viu a Terrassa i ve a Barcelona, no entenc per què en aquest cas la 
vinyeta no pot ser per quilometratge i és tarifa plana només per dies. Perquè si anem 
pel tema de contaminar i pagar, ja entenc que els vehicles més contaminants segu-
rament pagaran més –o vull creure que pagaran més–, però també entenc que té a 
veure alguna cosa amb el quilometratge. No és el mateix si un..., no?, en aquest cas, 
per exemple, el transport de mercaderies fa servir l’Algesires-Europa per utilitzar les 
autopistes catalanes per transportar mercaderies, que una persona que, per exemple, 
només va en aquest cas del seu domicili, no?, per exemple, d’una localitat del Vallès 
cap a Barcelona, fent servir en aquest cas, per exemple, l’A-7, no? Per tant, jo entenc 
que això també serà una de les coses que hauríem de discutir. 

Per tant, hi insisteixo, si vostè parla d’agenda modernitzadora, jo el que li dema-
no és: prioritzi la infraestructura de mobilitat sostenible, la infraestructura ferrovià-
ria –en això nosaltres estem disposats a...
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La presidenta

Hauria d’anar acabant.

David Cid Colomer

...reclamar la disposició addicional tercera, que, per cert, va ser idea nostra, tam-
bé, a l’Estatut–, però en tot cas prioritzi aquesta mobilitat per davant, en aquest cas, 
de la mobilitat de xarxa viària.

La presidenta

Gràcies. És el torn ara de la senyora Natàlia Sànchez, de la CUP.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, conseller, ja m’ha deixat clar que la meva intervenció no li ha agradat; li ha 
agradat tan poc que no m’ha contestat ni una sola pregunta. I miri que n’hi he fet po-
ques, perquè tenim la mitat de temps, com bé sap. I, per tant, l’hi torno a plantejar.

Sobre la qüestió dels peatges. Entra dintre els seus plans no renovar cap conces-
sió d’autopistes ni de peatges a l’ombra?

I una altra pregunta que li hem fet amb relació a les vinyetes. Quin model de ges-
tió de les vinyetes planteja? Perquè planteja que hi ha estalvis i recursos, però aquests 
estalvis i recursos ben bé beneficiaran algú, beneficiaran allò públic, allò comú?

I una qüestió més, sobre si estan disposats a fer auditories de les concessions que 
van a més llarg termini.

Sobre la C-32, l’hi torno a posar sobre la taula. Sap perfectament que hi ha un 
moviment popular completament en contra que precisament ha fet possible que cau-
telarment s’hagi d’aturar aquest projecte. I, de fet, Esquerra Republicana a Blanes... 
(remor de veus) –disculpa, David; és que m’estic desconcentrant molt–, Esquerra 
Republicana a Blanes, que forma part del seu Govern, hi està totalment en contra i 
van impulsar una consulta popular. Imaginin-se. Vostè de què farà cas d’una con-
sulta popular de la gent de Blanes i Lloret, o farà cas de tota la indústria i la xarxa 
turística que bàsicament vol aquesta infraestructura que trinxa el territori per als 
seus beneficis?

Sobre habitatge. Nosaltres estem molt d’acord amb l’augment del parc públic, 
però és important conèixer els detalls, perquè no volem tornar a rescatar la banca. 
I per això nosaltres apostem per l’expropiació de tot aquell parc d’habitatge buit que 
està en mans dels fons voltors i de la Sareb. Què en pensa? Creu que és legítim, be-
neficiar-se d’un dret fonamental com l’habitatge, vostè que és un socialdemòcrata, 
com bé ha dit? Hi insisteixo, és legítim el benefici, el lucre, sobre un bé fonamental 
com és l’habitatge? I pot respondre amb un sí o un no; no cal que em faci una gran 
tesi.

I, finalment, tant pel que fa a la intervenció del seu company de partit com a la 
seva, que acaben sempre dient: «Ens manca la sobirania i, per tant, quan tinguem la 
sobirania podrem construir una república.» Però de quina sobirania estan parlant? 
Nosaltres pensem que, si volem construir un estat plenament democràtic, on les clas-
ses treballadores i populars tinguin el control de les seves vides i per tant puguin 
aspirar a unes vides dignes, s’ha de disposar d’una plena sobirania sobre els aspectes 
bàsics per poder legislar únicament a favor de l’interès general. I això es fa impos-
sible si una part de les infraestructures essencials, com ja bé han dit, estan, formen 
part d’unes altres estructures o bé estan en mans privades, que és el que vostès po-
tencien. De quina sobirania estan parlant? Quina república volen construir?, la que 
ven el país a aquelles empreses que a la mínima ens deixen tirats?

I sobre la qüestió del seu currículum. Jo el que he fet és posar «Damià Calvet 3 
per cent» al Google. Li demano que ho faci, li aconsello que ho faci.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula el senyor Santi Rodríguez, en nom del Partit 
Popular.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, vostè ha fet primer molt d’èmfasi en explicar-nos 
que és socialdemòcrata i després... (Veus de fons.) Sí, però vostè ha posat molt d’èm-
fasi en dir que era socialdemòcrata i després, doncs, ha posat també molt afany en 
desvincular-se del Partit Socialista. Escolti’m, no passa res. Si, al final, si hi tenen 
relació, i tenen una bona relació amb el Partit Socialista, i en poden treure alguna 
cosa –la república, no crec que la treguin, i ho dic perquè vagin més al gra i no vagin 
amb segons quines coses que jo crec que no se’n sortiran–, doncs, això, tot això serà 
bo per vostè i bo pel seu departament i, al final, bo pels ciutadans de Catalunya. Per 
tant, tampoc no cal que faci escarafalls per tenir relacions amb el Partit Socialista, 
i menys com a socialdemòcrata.

Miri, l’hi he de dir, no m’ha agradat en absolut, gens, la intervenció del porta-
veu de Junts per Catalunya, del senyor Pujol, en absolut. Ara, home, hi ha hagut una 
cosa que sí que m’ha agradat –i no sé si deia ell que ho tindríem o és un projecte per 
quan tinguem la república, o és un projecte del seu departament–, que és amb rela-
ció a la C-55. El senyor Pujol ha parlat del desdoblament entre Abrera i Manresa de 
la C-55. I vostè m’ho ha negat. No sé qui té raó; no qui té més raó, en aquest sentit, 
si el senyor Pujol o vostè mateix. Però, de totes maneres, creguin-me, eh?, jo crec 
que menys república, més infraestructures, per si de cas això de la república s’endar-
rereix molt, que em sembla que sí que s’endarrerirà. I, per tant, no utilitzin tampoc 
això de la república per intentar justificar que no fan segons quines coses. I em dona 
molt aquesta impressió, de que estan utilitzant aquests arguments per justificar que 
no es fan moltes coses.

Miri, jo, com el senyor Pujol, també tinc un fill; el meu no en té onze, en té set-
ze, d’anys. I em fa les mateixes preguntes que li fa el del senyor Pujol, però amb 
relació a la línia 9 del metro, que va començar, doncs, això, fa setze anys. Fins i tot 
fa un temps em preguntava: «–Papa, la línia 9 del metro passa pel Palau de la Mú-
sica? –No, fill, no; pel Palau de la Música hi passaven altres coses, no la línia 9 del 
metro.» 

Per tant, jo crec que val la pena que fem un exercici de realisme. El realisme és 
que les administracions tenen els recursos que tenen, tant la de la Generalitat com la 
de l’Estat. Els recursos de les administracions no són il·limitats. I especialment quan 
hi ha crisi no només hi ha crisi per les administracions de les comunitats, sinó que 
també hi ha crisi per les administracions estatals. I, moltes vegades, el fet de que hi 
hagi crisi provoca que no es puguin fer totes les inversions que serien desitjables. 
I, a més a més, quan a sobre d’haver-hi crisi no hi han pressupostos, com va passar a 
Catalunya, doncs, els anys 2013, el 2016 i el 2018, això, a més a més, fa que aquelles 
inversions que hi puguin haver quedin també aturades fins que hi puguin haver uns 
pressupostos que permetin fer les inversions necessàries.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el senyor Marc Sanglas, en nom del Grup Par-
lamentari Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, de manera breu i telegràfica, sobre alguns punts 
que ens han quedat pendents de la intervenció anterior.

Pel que plantejaven en els àmbits urbanístics, vostè plantejava el tema de la llei 
de territori. Li deien també, li reclamaven que hi hagués aquesta llei de territori, 
com a fusió, també, entenia, d’alguns dels àmbits; que nosaltres també creiem que 
és important el tema de la Llei d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, una bona 
eina que es va anar aturant amb la manca de recursos, i entenem que, diguem-ne, és 
un àmbit on poder treballar.
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També sí que –i ja l’hi plantegem– en aquesta llei d’ordenació del territori el que 
reclamaríem és que fos possible o reclamés..., o que hi hagués conceptualitzada la 
possible aplicació o la integració de les energies renovables. Ens estem trobant al-
guns punts en aquests moments d’algunes propostes a nivell local que troben certes 
dificultats d’encaix, diguem-ne, de fer-les possible. I, entenent el que vostè ens plan-
tejava amb aquesta visió global del que hauria de ser la millora i el condicionament, 
i, per tant, diguem-ne, aquesta lluita contra el canvi climàtic que hem de fer des de 
les diverses administracions, em sembla que també hauria de ser un tema a tocar.

Creiem..., i en bona mesura, també, el tema dels plans directors urbanístics. 
A vostè ja l’hi plantejava jo en l’anterior intervenció; és un tema que, diguem-ne, 
provoca alguns recels en alguns àmbits territorials, en algunes de les actuacions. 
Per tant, des d’aquest punt de vista, sí que reclamaríem que hi hagués el màxim de 
consens a nivell territorial en l’execució d’aquests PDUs.

Pel que fa a l’àmbit de les infraestructures i de la mobilitat, molt d’acord amb 
l’aposta pel transport públic i sostenible. Som conscients que en l’àmbit de Ferrocar-
rils de la Generalitat s’ha fet una inversió ingent en la millora de les infraestructures, 
hi ha la previsió d’algunes noves infraestructures, i també de les mateixes unitats 
de tren, i que, per tant, des d’aquest punt de vista ens sembla positiu que hi anem.

En l’àmbit dels bus exprés, també ens sembla que és una bona eina que s’està tre-
ballant, una fórmula d’èxit; i, en tot cas, també, avaluar en quins llocs, i sobretot a 
partir de l’anàlisi, val la pena que treballem en l’àmbit de fer noves infraestructures 
o puguem cobrir algunes de les demandes en l’àmbit del transport terrestre, també, 
que ens sembla que és prou important.

I pel que fa, ja per anar acabant, a l’àmbit de les infraestructures de mobilitat, 
d’acord amb el tema de la vinyeta, discutim el sistema. En tot cas, analitzem en la 
seva complexitat, també, què és el que cerquem. També entenem que ha de ser..., 
la vinyeta pot ser una bona eina d’equilibri territorial, també, en alguns llocs on 
cal fer noves inversions, i que, per tant, des d’aquest punt de vista, la recaptació de 
recursos a través de la vinyeta pot servir també per facilitar algunes inversions en 
algun àmbit del territori.

En l’àmbit de les inversions en seguretat a les carreteres, que ens semblen també 
importants algunes de les inversions que..., però que, en tot cas, ens sembla que és 
necessari. També, en l’àmbit dels carrils bici, creiem, i pel que tenim notícies, tam-
bé, el Govern ha fet alguns plantejaments últimament, també en aquesta línia, i, per 
tant, per reforçar aquesta línia. I entenem que en l’àmbit, en el concepte ens sembla 
interessant veure la mobilitat en tots els àmbits.

I, per acabar, un element sobre la B-40. Dies enrere el Ministeri de Foment va 
tornar a plantejar la possibilitat de recuperar el traçat Sabadell-Granollers, en el qual 
demanava als ajuntaments i al mateix Govern de la Generalitat que es posicionés. 
Aquí va haver-hi una resposta, tant del territori com del mateix Govern, que deia 
que no hi hauria plantejament sobre aquesta infraestructura mentre no estigués aca-
bat l’àmbit d’estudi de la mobilitat del Vallès. 

Ens sembla que aquesta és la línia a seguir. Cal estudiar i creiem que és abans 
de pensar en infraestructures «desarrollistes», el que cal pensar és: repensar les que 
tenim avui en dia, facilitant, i esperem que en la conclusió d’aquest informe aposti 
clarament, com així, diguem-ne, també hi havia l’encomanar la gestió d’un estudi 
sobre la millora del transport públic, que ens pogués evitar, diguem-ne, la necessitat 
de fer aquesta infraestructura, que nosaltres creiem que de totes totes no és del tot 
necessària. Ara, si, per a aquells que tenen tant interès a acabar la B-40, o per fer 
inversions a la B-40, simplement amb l’acabament del tram Olesa-Viladecavalls, que 
està incomplert, ens agradaria, doncs, com a mínim, ja que la traça està marcada en 
el territori, diguem-ne, la ferida ja està feta en el territori, com a mínim que es po-
gués acabar i pogués donar connectivitat a aquestes dues ciutats.
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I per la resta de projectes, ens sembla que queda de totes totes fora, diguem-ne, 
del que hauria de ser una planificació moderna. I, per tant, des d’aquest punt de vista 
nosaltres la veiem del tot innecessària, més enllà d’alguns àmbits on pugui generar 
un cert consens.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Gràcies, senyor Sanglas. Senyor Eduard Pujol, parlamentari de Junts 
per Catalunya...

Eduard Pujol i Bonell

Bona tarda, de nou. Per posar una mica d’ordre a tot plegat, tanco les interven-
cions dels grups.

Senyora Bravo, segur que la cançoneta dels 20 milions... (veus de fons), sí, la 
cançoneta dels 20 milions de TV3, que té... (Veus de fons.) No, és que ara em pen-
sava que em deia que la senyora Escarp no m’havia donat la paraula i jo havia sentit 
que me l’havia donada, per tant..., em feia..., eren com ombres xineses, no l’acabava 
d’entendre, no.

Senyora Bravo... (veus de fons), senyora Bravo, miri, això dels 20 milions de 
TV3... –d’altra banda, celebro que el Govern faci un esforç i faci aquest gest amb 
la televisió pública d’aquest país–, aquests 20 milions seran com un xiclet. Perquè 
vostès els trauran a Territori, els trauran quan parlin de Mossos i de seguretat, els 
tornaran a treure quan parlin de governació, quan parlin de sanitat, quan parlin ab-
solutament de qualsevol àmbit del Govern d’aquest país. Vostès, aquests 20 milions, 
els tornaran a treure; i, per tant, no seran 20 milions, acabaran sent 200 milions.

Però, en tot cas –en tot cas–, referits als 20 milions que vostè avui ha posat sobre 
la taula..., miri, si l’Estat pagués aquells 5.748 milions que deu de la disposició ter-
cera de l’Estatut, 5.748 dividit per 20 són 287 vegades aquests 20 milions. Imagini’s, 
si l’Estat pagués allò que deu, com bé aniríem. Perquè, vostè, aquests 20 milions 
sembla que són el manà. Doncs, imagini’s 5.748 milions.

Sobre la legislatura normal. Senyor Pujades, suposo que al marge –al marge– del 
fet dels llaços grocs i del fet que no tots els que avui haurien de ser al Parlament de 
Catalunya, al Govern, hi siguin, quan vostè parla de «legislatura normal» es referia 
a acumular mancances i greuges. Aquesta és la normalitat de les legislatures nor-
mals. Doncs, conseller, a mi m’agradaria que aquesta no fos una legislatura normal.

Més coses, sobre la vinyeta. Aquí podem fer el milhomes i intentar marcar per-
fil polític i fer com..., escolta’m, com els consellers i la gent important i acabar fent 
mala política. I mala política vol dir imitar els senyors que manen i que tenen..., 
doncs, que els hem d’escoltar atentament, eh? Ho dic perquè la solució de la vinyeta 
és la solució. I ens hi podem posar pel dret o pel revés, però si el manteniment de 
quilòmetre d’autopista anual se situa al voltant dels 100.000 euros, algú ha de conti-
nuar fent aquest manteniment. Perquè, a la gent li hem de dir, si volem que el man-
teniment de les vies entre, per exemple, Martorell i Lleida, sigui el de l’A-2, el de 
l’autovia, que és una autovia que de tant en tant hi ha bots, i que de tant en tant, 
doncs, pots perdre el control del vehicle no anant massa de pressa, i que baixant del 
Bruc cap a Igualada en molts moments és perillós, o si volem el manteniment i la 
seguretat que ens atorga l’AP-2 amb AP-7 de Lleida a Martorell, que és un altre ni-
vell de seguretat.

I, per tant, a la gent, al marge de fer números i de defensar vinyetes o no vinye-
tes, li hem d’explicar que quan agafi el cotxe continuarà anant de Lleida a Martorell 
amb seguretat per l’autopista –esperem que un dia sense peatge– o si aquest mateix 
recorregut el faria amb la poca seguretat que en molts moments es troba en el tram 
d’autovia, entre, també, Martorell i Lleida, a l’A-2.

Pel que fa referència als trens que la senyora Bravo deia de... «vostè, conseller, 
té capacitat per agafar els trens de la Renfe i remodelar-los i tal?» Qui va fer això 
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va ser Ferrocarrils de la Generalitat. L’antiga Compañía General de Ferrocarriles 
Catalanes, i estic parlant de les línies del Bages, de Martorell i del Baix Llobregat, 
l’antiga Compañía General de Ferrocarriles Catalanes va passar a ser Feve. I a par-
tir de l’any 79-80 va passar a ser dels Ferrocarrils de la Generalitat. Va ser aleshores 
quan la Generalitat era sobirana dels seus trens i va poder reformar, remodelar les 
antigues unitats Naval, la sèrie 5000, i, per intentar trampejar uns anys de molt mal 
servei, aquelles unitats que van passar de color verd, o de color blau a color taronja, 
van permetre una millora del servei i de l’atenció als usuaris.

Després s’hi van incorporar les noves unitats 211, i recentment, evidentment, la 
Generalitat ha tingut la competència per anar millorant el que eren les unitats que 
fan aquests serveis. D’això sí que se’n diu «tenir la competència», d’això sí que se’n 
diu «tenir la sobirania», la responsabilitat plena sobre aquests serveis.

I vull acabar. Vull acabar amb un oferiment o amb una idea –amb una idea. 
A vegades aquí ens podem posar o ens podem tirar els plats pel cap, però la realitat 
del país és molt tossuda i és una –és una. I, per tant, jo els proposaria que organit-
zéssim, amb tot el temps del món i amb tota la calma, però amb tota la decisió, una 
jornada de treball, per exemple, de dos dies, en què agaféssim tota la comissió i fés-
sim un combinat, entre rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat, que circuléssim per 
l’AP-7 a l’alçada del Vallès, que pugéssim també en trens de la Renfe, i podríem anar 
d’Hospitalet de Llobregat... –ja acabo, senyora Escarp, perquè és la meva proposta, 
per compartir amb tots plegats–, podríem agafar la Renfe a Hospitalet i marxar cap 
a Ripoll amb aquesta línia de via única, en acabat podríem fer el Manresa-Lleida, 
també, amb Renfe, i, finalment, doncs, una passejada per les Terres de l’Ebre.

Ho dic perquè segurament... Ah!, i sobretot, entrar un parell de dies en hores 
punta a Barcelona. Els ho he dit perquè si féssim tot aquest exercici segurament 
tindríem els uns molta més predisposició, per exemple, als pressupostos de l’Estat 
a fer el que no ha fet el senyor Rivera que és exigir alguna partida per a les nostres 
rodalies.

Segurament, si fóssim coherents amb allò que tocarem i que podríem veure amb 
aquesta jornada, anirien les coses molt millor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara obrim el tercer..., diguem-ne, l’última rèplica del conseller, 
per un temps màxim de quinze minuts.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Obre torn?

La presidenta

No, no obre torn.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Ah!, no obre torn. (Rialles.) Pensava que obria torn, anava a ser molt... Molt bé, 
molt bé.

La presidenta

Pot ser igualment prudent, tot i que no obri torn.

El conseller de Territori i Sostenibilitat

Seré prudent –seré prudent–, perquè... En tot cas, jo crec que hi ha hagut molt 
debat, debat respecte a les propostes inicials que havíem plantejat, també debat en-
tre grups parlamentaris, com no pot ser d’altra manera. És absolutament normal que 
sigui així.

Jo, en tot cas, utilitzaria aquest últim torn, que tanca la comissió –no pretenc es-
gotar els quinze minuts–, per contestar quatre o cinc preguntes, no fer cap judici de 
valor, perquè llavors això sí que seria, diguéssim, eh?, trampa, pràcticament, perquè 
en no obrir torn, doncs, no es podrien contestar; tenint en compte que tindrem molt 



DSPC-C 9
9 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CT  50

de temps al llarg d’aquesta legislatura –que tots volem llarga, però amb situació ex-
cepcional, doncs– per parlar-ne, no?

Per tant, quatre o cinc preguntes que han quedat en l’aire. Primer, respecte a la 
mobilitat a les Terres de l’Ebre. En el marc de la Taula de Mobilitat de les Terres de 
l’Ebre, s’està redactant el Pla director de mobilitat. És aquí on pretenem portar el 
debat de la mobilitat de les Terres de l’Ebre, i dir que l’any 2018 s’ha fet una inversió 
d’uns 7 milions d’euros, entre d’altres per pagar aquests serveis afegits de Renfe que 
han fet aturar Euromeds a l’Aldea, i que això ha generat, diguéssim, un increment 
d’usuaris al transport públic de 600.000 a 800.000 aproximadament, no? Per tant, 
efectivament, doncs, hi estem treballant i hem de continuar-hi treballant.

Pel que fa... –i vaig, potser, d’un tema a l’altre, però m’ho he anat apuntant com 
amb l’ordre en què més o menys vostès ho han anat posant sobre la taula–, pel que 
fa a la llei de territori..., home, jo no sé si tenim el territori encès o si algú l’incendia; 
però, en tot cas, nosaltres tenim molt clar que tenim una llei de territori en marxa, 
que és una bona llei de territori, que porta en els seus gens la voluntat del no creixe-
ment, de la desclassificació, i que, de fet, això és el que estem aplicant: hem desclas-
sificat sòl del POUM a Pals. Vostè em parlava explícitament de la Costa Brava. Pals 
és Costa Brava, i hem desclassificat sòl del POUM. O, davant d’alguns temes, que 
vostè també posava sobre la taula, nosaltres, com a Generalitat, ens hem personat en 
un contenciós cap a una llicència municipal a la zona del Golfet.

Per tant, nosaltres estem aplicant estrictament allò que diu el Pla director urba-
nístic costaner. I, més enllà del pla director, en la llei de territori continuarem apli-
cant aquestes polítiques, que crec que són les bones polítiques; en això coincidim.

Ha parlat, també, del Pla director de la Cerdanya, en referència al Pla director 
aeroportuari de la Cerdanya. Fer un pla director és conseqüència de la llei aeropor-
tuària. I l’hem de fer, perquè és el que regula l’àmbit i els usos. 

En aquests moments estem elaborant un segon esborrany de document, que ha 
estat presentat al territori. Avanço que creiem que tenim el consens... –soc molt..., 
amb moltes precaucions, eh?, però–, creiem que tenim el consens de Das i Fonta-
nals, dels dos municipis –creiem que tenim el consens, ho creiem. Hem parlat amb 
els equips de govern, són alcaldes d’Esquerra Republicana i creiem que tenim el 
consens, i també em reafirmo amb una fita, diguéssim, amb una dada bàsica d’a-
quest pla director, perquè, segons com s’explica, sembla que no sigui així. La pista 
no creix ni un mil·límetre –ni un mil·límetre–, ni un. I, per tant, no expliquem el pla 
director com ens convingui per potser incendiar el territori, perquè insisteixo que, ni 
creix la pista..., i el document que estem elaborant es fruit de la Llei aeroportuària, 
i l’estem consensuant amb el territori.

Respecte al transport públic i al finançament del transport públic, per al 2019, 
grans superfícies, i tot el que es desenvolupi de la Llei contra el canvi climàtic, eh? 
Això és el que tenim previst. Veuen que intento ser molt concret en les respostes.

Respecte a la vinyeta, que torno a insistir que ens agradaria portar el debat al 
grup de treball, eh?, perquè poguéssim posar sobre la taula totes aquestes idees..., 
que jo crec que no són contraposades, que són senzillament de sistema. Les podrem 
contrastar i segur que podrem posar sobre la taula, nosaltres, com a Parlament, com 
a Govern, i també davant del Ministerio de Fomento, un sistema, no un no sistema 
com tenim ara. Cap renovació de concessions –cap renovació de concessions–, en 
primera instància. I, segon element, els diners que recapti la vinyeta, no només és el 
que, diguéssim, restarem del pressupost per no mantenir menys, sinó també el que 
es recapti a una agència pública, només faltaria! Cap renovació de concessió i agèn-
cia pública per a la gestió dels ingressos.

Respecte a les expropiacions d’habitatge, com més diners tinguem per expropiar 
habitatges d’aquests que surten a subhasta per part dels grans tenidors, doncs millor. 
Per tant, absolutament lícit per poder... Vostè em preguntava: «Sí o no?» Sí. Expropi-
ar? Sí. I si tinguéssim diners estaríem ja presentant-nos o evitant segons quines sub-
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hastes per tal d’adquirir-los i posar-los al parc públic. I, més enllà d’aquesta compra 
dels habitatges, també expropiacions d’ús, expropiacions d’ús a preu de mercat, per 
oferir lloguers i evitar desnonaments. Aquesta és una fórmula que nosaltres estem 
aplicant, és una fórmula que podem aplicar, és una fórmula que també hem ofert als 
ajuntaments perquè l’apliquin, amb la fórmula del 60-40. No massa ajuntaments hi 
estan donant resposta, però també, per tant, absolutament lícit. M’ha dit: «Sí o no?» 
Sí, tant expropiació de la tinença, de l’habitatge en si, com expropiació d’ús.

I acabo, acabo amb una voluntat, que és la de tornar a oferir el consens per po-
der, doncs, debatre i per poder trobar tots els elements que ens han de fer aplicar la 
millor de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme, d’habitatge, d’infraes-
tructures i mobilitat, per poder disposar del millor país. El departament hi està dis-
posat. A través del mateix funcionament ordinari de la comissió, de les interpel·la-
cions, de les mocions o dels grups de treball específics, segur –segur– que trobarem 
la manera d’aconseguir-ho.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller.
No s’ha acabat la sessió, perquè ens queda un punt de l’ordre del dia. Res, no 

fem..., ni parem. Acomiadem el conseller i el secretari general, tot agraint la seva 
presència avui en aquesta sessió informativa, i continuem amb el següent punt de 
l’ordre del dia. Moltes gràcies. 

(Pausa. Remor de veus.)
Si sortim... Agraïm als compareixents la sortida, i la resta, que restin. Ho dic per 

anar agilitzant.
(Pausa.)

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Internacional 
per a la Defensa dels Motociclistes perquè informi sobre la seguretat 
viària dels motociclistes

356-00036/12

Doncs el següent punt de l’ordre del dia és una sol·licitud de compareixença d’una 
representació de la Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes davant la 
Comissió de Territori perquè informi sobre la seguretat viària dels motociclistes. 
La presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans, que entenc que no la vol defen-
sar. La vol defensar?

Marina Bravo Sobrino

Yo creo que el titulo ya más o menos lo explica. Es sencillamente conocer sus 
necesidades, sus reclamaciones y los trabajos que están haciendo.

La presidenta

D’acord.
Passem a votació, o per assentiment es pot aprovar? (Pausa.) Es pot aprovar per 

assentiment? (Pausa.)
Doncs la donem per aprovada.
I els portaveus, un segon, només; els altres, els deixo marxar. 
Gràcies, i donem per aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i sis minuts.
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