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Sessió 7 de la CT

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

Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, i de la se-

cretària, Eva Baró Ramos. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

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

Sobrino, Noemí de la Calle Sifré, Francisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escami-

lla i Alfonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Josep Maria Forné i 

Febrer, Gemma Geis i Carreras, Lluís Guinó i Subirós i Antoni Morral i Berenguer, pel G. P. de 

Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Aguilà, Ferran Civit i Martí, Gemma Espigares Tri-

bó, Gerard Gómez del Moral i Fuster i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. Republicà; Rosa 

Maria Ibarra Ollé, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David Cid Colomer, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per a les persones 

amb discapacitat (tram. 250-00199/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 89, 9; es-

menes: BOPC 120, 35).

2. Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a nivell 

(tram. 250-00244/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 106, 49; esmenes: BOPC 172, 7).

3. Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del transport assequible 

(tram. 250-00343/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 31; esmenes: BOPC 182, 11).

4. Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera (tram. 250-

00346/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 35; esmenes: BOPC 182, 12).

5. Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 entre Lleida i les 

Borges Blanques (tram. 250-00363/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 

i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

153, 34; esmenes: BOPC 188, 6).

6. Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda (tram. 250-00349/12). Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les es-

menes presentades (text presentat: BOPC 143, 39; esmenes: BOPC 182, 13).

7. Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) (tram. 250-

00350/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 143, 40; esmenes: BOPC 

182, 13).

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat (tram. 

354-00044/12). David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el vicepresident del Go-

vern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics de la reversió de la con-

cessió d’Aigües Ter Llobregat (tram. 354-00049/12). Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territo-

ri i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics de la reversió de la concessió d’Aigües Ter Llo-

bregat (tram. 354-00050/12). Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i 

Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-

ritori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l’empresa Acciona per la resolució del contracte 

d’Aigües Ter Llobregat (tram. 354-00051/12). Xavier García Albiol, juntament amb un altre 

diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol-

licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catala-

na de l’Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos 

hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (tram. 356-00234/12). Natàlia Sànchez 

Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, administrador de la Co-

munitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Territori perquè in-

formi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (tram. 

356-00235/12). Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia a totes i a tots. Si els sembla, doncs, començaríem la comissió... 
Hi ha algunes apreciacions prèvies sobre l’ordre del dia. Abans, si hi han algunes 

substitucions... Senyor Forné?

Josep Maria Forné i Febrer

Sí. En el nostre grup, el diputat Toni Morral està en lloc del diputat Josep Rull, i 
el diputat Lluís Guinó substitueix el diputat Eduard Pujol.

La presidenta

Gràcies. Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta. La senyora Magda Casamitjana substitueix la diputada Irene For-
nós.

La presidenta

Senyora Ibarra?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, moltes gràcies. El senyor Jordi Terrades..., bé, el substitueixo jo mateixa.

La presidenta

D’acord, gràcies.
D’acord, doncs, fetes les... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats al-

guns mots de la intervenció de la presidenta.) ...hi han algunes demandes d’algun 
canvi en l’ordre del dia. El Grup Parlamentari Ciutadans ens proposa posposar el 
punt 3 per a una altra sessió, que crec que ahir ho va comunicar ja també als porta-
veus. I ens proposen que el punt 5 passi al final de les PR, o sigui, passi després del 
punt 7. Hi ha alguna...? (Pausa.) Hi esteu tots d’acord? Perfecte. 

Hi ha alguna altra apreciació sobre l’ordre del dia? (Pausa.) Senyora Ibarra?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, presidenta. Respecte a les sol·licituds de sessions informatives que havia fet 
el nostre grup, entenem que seria més lògic que passessin a la Comissió de Medi 
Ambient; de fet, així se’ns ha fet notar. I, per tant, si els sembla bé a tots els grups, 
les passaríem a la Comissió de Medi Ambient, demanaríem a aquesta comissió que 
es poguessin passar els punts de sol·licitud a la comissió que tenim avui mateix a la 
tarda, de tal manera que es poguessin substanciar a la propera Comissió de Medi 
Ambient.
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La presidenta

Si no m’equivoco, parlem dels punts 9, 10 i 11, diputada, no?

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, sí, 9, 10 i 11. No, perdona, 11, no, que no és nostre, sinó del Grup Parlamen-
tari del PP.

La presidenta

D’acord. Parlem del 9 i el 10. Molt bé.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Exacte.
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar i la presidenta li dona la paraula.)

Santi Rodríguez i Serra

Per la nostra part pot afegir l’11.
(Josep Maria Forné i Febrer demana per parlar.)

La presidenta

Volia dir alguna cosa, no?

Josep Maria Forné i Febrer

No, no, que agraïm aquesta possibilitat, perquè l’adscripció del tema el veiem més 
adequat amb la Comissió de... 

La presidenta

De Medi Ambient.

Josep Maria Forné i Febrer

...de Medi Ambient, i que hi votarem a favor allà.

La presidenta

D’acord. Aleshores, que s’entrin a la Comissió de Medi Ambient i, si és possible, 
doncs intentarem també comunicar a la Mesa de Medi Ambient que aquesta tarda 
es pugui ampliar l’ordre del dia i substanciar l’acceptació o no d’aquestes sessions 
informatives.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament de peatges per a 
les persones amb discapacitat 

250-00199/12

Doncs ara sí, entrem ja en l’ordre del dia amb la primera proposta de resolució, 
que està plantejada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, al voltant de l’exempció de 
pagament de peatges per a les persones amb discapacitat. Té la paraula la senyora 
Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Tras doce años de la celebración de la convención de la 
ONU sobre las personas con discapacidad, los estados miembros han tenido que 
ir adaptando su legislación para asegurar que las personas con discapacidad pue-
dan gozar libremente de todos los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos 
de la vida.

En Cataluña la Ley 13/2014, de accesibilidad, tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales mejorar las condiciones de accesibilidad de los medios de transpor-
te, para garantizar la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad. Y aprovecho, pues, la ocasión para reivindicar la necesidad del des-
pliegue del reglamento de esta ley.
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Es cierto que se han hecho avances en relación con la accesibilidad en el trans-
porte público, pero aún falta, pues, mucho para conseguir la plena accesibilidad en 
el transporte, y esto lleva a las personas con discapacidad a hacer un uso más in-
tensivo de lo que es el vehículo privado, con el sobrecoste añadido que eso supone. 
En Cataluña, pues, ese sobrecoste, desde Ciudadanos entendemos que debería ser 
compensado con medidas como la exención del peaje de autopistas de titularidad 
autonómica; una medida que ya se ha regulado en otros países europeos, favore-
ciendo la libertad de circulación e igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad.

Y por ello, pues, presentamos esta propuesta, para avanzar en inclusión, hacien-
do de Cataluña un territorio más amable con las personas con discapacidad. 

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, té la paraula el senyor Marc San-
glas, d’Esquerra (veus de fons)..., no, senyora Casamitjana, del Grup Parlamentari 
Republicà.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies. Pel que entenc, i després la diputada ja ho dirà, hem fet una 
transacció sobre aquest punt, i, per tant, moltíssimes gràcies i acceptem el redactat 
final, que després suposo que llegirà la diputada. 

I només deixar clar que l’Administració catalana ha impulsat una política efec-
tiva en l’àmbit del transport públic i discrecional per facilitar l’accés de les perso-
nes amb mobilitat reduïda i, per tant, el que intenta no només el Govern, sinó la 
societat, és complir amb el que es recomana no només a Europa, sinó a tot arreu 
del món.

Insistim des del Grup Parlamentari Republicà que les persones amb qualsevol ti-
pus de discapacitat han de poder viure i conviure amb absoluta autonomia i, per tant, 
en igualtat de condicions que tota la resta que no patim algun tipus d’aquest proble-
ma. La dificultat que ens trobem, com ja hem dit, és que si es fan algunes campanyes 
no es poden identificar els conductors amb discapacitat, i això provocava a vegades 
alguna pràctica impossible de contrastar i, per tant, podia produir-se un alt nivell de 
frau. 

Per tant, nosaltres agraïm aquesta transacció, i esperem i desitgem que entre tots 
puguem fer possible que aquestes persones amb discapacitat puguin, com he dit, te-
nir una autonomia plena.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. També, en la línia del que s’ha dit, que tot el que d’alguna 
manera ajudi a l’autonomia personal de les persones i que en les circumstancies que 
visquin puguin realitzar una vida amb plena normalitat i igualtat amb la resta dels 
ciutadans, doncs això és favorable. I en aquest sentit la mobilitat de les persones dis-
capacitades ha de tenir el seu suport amb una iniciativa com aquesta.

Agraïm la facilitat de poder fer aquesta transacció, en la que tant els vehicles de 
les persones discapacitades com els vehicles de les persones que els acompanyen 
quan aquestes persones no poden portar aquell vehicle, doncs, tinguin aquestes bo-
nificacions.

També dir, i com a petit matís només, que està bé fer aquest suport a aquestes 
iniciatives que d’alguna manera ajuden les persones amb certes necessitats, però 
també des d’una perspectiva i que potser podria haver-se..., es pot contemplar en 
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un altre moment, que tenir en compte els nivells de renda de cadascú, més enllà 
de les circumstàncies, també s’hauria potser en altres... Són dos models: el de dir 
universalment el suport, sigui quina sigui la situació econòmica, o tenir en compte 
els paràmetres econòmics també per tenir les ajudes.

Sigui com sigui, agraïm i votarem a favor d’aquesta transacció, en la que es fa 
suport a les persones discapacitades i la seva mobilitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En non del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada 
Rosa Maria Ibarra.

(Rialles i veus de fons.)

Rosa Maria Ibarra Ollé

Presidenta... (L’oradora riu. Algú diu: «Grup Socialistes.») Bé... (Veus de fons.) 
La confiança fa fàstic, diuen. (L’oradora riu.)

La presidenta

Són dos combinacions que són perilloses. Perdó, diputada. Grup Parlamentari 
Socialistes - Units per Avançar.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Moltes gràcies, presidenta. Bé, anunciar-los que hi votarem a favor, com no pot 
ser d’altra manera, perquè entenem que es fa necessari compensar d’alguna mane-
ra el sobrecost que tenen les persones amb discapacitat, que en molts casos tenen 
dificultats per poder accedir al transport públic per poder-se desplaçar. I, per tant, 
enteníem que aquesta mesura és necessària, i felicitar-nos tots i totes, doncs, de que 
aquesta proposta finalment tiri endavant.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. I pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem té la paraula el 
diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, en el mateix sentit que ja s’ha expressat, nosaltres també donarem suport a 
la proposta i, per tant, també donarem suport a totes aquelles mesures que facilitin, 
en aquest cas, la mobilitat de persones que tenen dificultats, valgui la redundància, 
o que tenen mobilitat reduïda.

Per tant, benvinguda sigui la proposta i hi votarem favorablement.

La presidenta

Gràcies. I pel Subgrup Parlamentari Popular té la paraula el senyor Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per anunciar també el nostre posicionament favorable.

La presidenta

Pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora De la Calle vol fer alguna apre-
ciació? (Pausa.) No?

Molt bé, doncs passaríem a votació, amb el benentès que hi ha una transacció 
que ja tots coneixen i han distribuït. 

Per tant, vots favorables?
Doncs per unanimitat.
Gràcies.
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Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de 
passos a nivell 

250-00244/12

Passarem, doncs, al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució, 
presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans, sobre les mesures de clas-
sificació i protecció dels passos a nivell. Té la paraula el senyor Alfonso Sánchez.

(Marina Bravo Sobrino demana per parlar i la presidenta li dona la paraula.)

Marina Bravo Sobrino

Perdó. També per dir que em substituirà a mi mateixa el senyor Alfonso Sánc-
hez.

La presidenta

Molt bé; gràcies.
(Pausa. Veus de fons.)
Ah! Ens esperem un segon, no passa res. Si és per la informàtica... (Pausa.)
D’acord, comencem, d’acord. Doncs endavant, té la paraula.

Alfonso Sánchez Fisac

Gràcies, presidenta. Bien, esta propuesta de resolución de Ciutadans trata sobre 
los pasos a nivel que afectan las vías de tren de esta comunidad autónoma. Creo que 
todos tenemos presente el problema de los pasos a nivel: cortan ciudades y pueblos 
por la mitad, son ruidosos, pero ante todo ponen en riesgo la vida de las personas.

Una de las vías más conocidas es la que recorre el litoral catalán, desde la Cos-
ta Brava hasta la Costa Daurada, repleta de arriba abajo y de abajo arriba de pasos 
de nivel.

Pero hay más, y yo, que soy de Girona, les voy a poner tres ejemplos de la pro-
vincia donde nos encontramos pasos a nivel que son un peligro para sus ciudadanos: 
por ejemplo, Flaçà y Figueres, donde ambos municipios se cortan literalmente por la 
mitad, y Ripoll, un paso a nivel justo a la salida de un túnel sin visibilidad alguna. 
Miren, mucha gente debe pasar por las vías para cruzar de un lado a otro, y, a pe-
sar de la señalización vertical, horizontal, acústica y las barreras, los pasos a nivel 
siguen causando víctimas año tras año.

Y, para no remontarnos mucho en el tiempo, en Castelldefels, en 2010, doce per-
sonas perdieron la vida y catorce heridas cruzando la vía; en 2016, otro atropello; 
en 2017, un chaval de catorce años perdió la vida. Y todo eso en la misma estación 
de Castelldefels.

Y este año, en 2018, dos víctimas en Montcada, el 30 de agosto y el 13 de sep-
tiembre. En Calafell, el 13 de agosto; en Canet de Mar, en abril; en Masnou, en julio. 
Es tremendo, es horrible. El más reciente, si es que no ha ocurrido nada durante esta 
comisión, ha sido en Mollet hace unos cuantos días.

Y para ello desde Ciutadans apostamos por eliminar los pasos a nivel, que la 
prioridad sea garantizar la seguridad de los ciudadanos para cruzar las vías y que 
para ello sea necesario hacerlo por pasos subterráneos o aéreos, aunque, por supues-
to, lo ideal sería que la vía no suponga una molestia para los ciudadanos y que no 
esté, pero que se haya reubicado en un lugar donde no haya riesgo para las personas. 
Pero, mientras eso llega, debemos ser realistas y abordar este problema hasta que 
las vías no se sitúen, justamente, en otra ubicación.

Algunos de ellos, algunos pasos a nivel están pendientes y previstos de eliminar, 
pero otros están pendientes y no previstos de eliminar. Lo que venimos a solicitar en 
esta propuesta de resolución es que la Administración ponga los recursos y medios 
de gestión necesarios para que la eliminación de los pasos a nivel en Cataluña sea 
una realidad en un corto periodo de tiempo, y además que, hasta que eso llegue, los 
pasos a nivel mejoren en seguridad y reduzcan el riesgo al ser cruzados.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades té la paraula, en primer 
lloc, el diputat Marc Sanglas, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, compartir l’exposició que feia el senyor Al-
fonso Sánchez i agrair també d’entrada, ja, la predisposició a arribar acords, amb 
la qual cosa ja anunciem, diguem-ne, que accepten un punt, al qual també donem 
suport; la resta de punts han estat objecte de transacció, i en algun cas s’ha acceptat 
alguna esmena. Per tant, insistim a agrair la predisposició. 

Ho apuntava el senyor Sánchez: creiem que l’element més important és la segu-
retat i la preocupació per les víctimes mortals. Exposava el senyor Sánchez el cas de 
Girona; jo els puc exposar el cas del Vallès, Montcada i Reixac, una ciutat travessa-
da per diverses vies ferroviàries, en què una, excepcionalment, o la que passa ben 
bé pel centre de la ciutat, és objecte d’anuncis, malauradament males notícies: 172 
víctimes porten ja en aquest pas, pendents d’un anunciat cobriment de les vies, un 
soterrament que sembla que ara comença a trobar alguna via de solució, però que, 
en tot cas, nosaltres creiem que es fa necessari.

Entenem, eh?, doncs, aquest element i compartim la triple via que es planteja en 
aquesta proposta de resolució.

U, sensibilització i comunicació a la ciutadania. Hi ha un element de seguretat, 
que són els mateixos ciutadans els que han d’estar amatents a les diferents senyalit-
zacions. Per tant, aquestes campanyes de sensibilització creiem que són importants.

I al mateix temps cal una actuació decidida per part de l’Administració, ja sigui, 
diguem-ne, qualsevol de les administracions concurrents que tinguin alguna respon-
sabilitat en aquest àmbit, per tant, tot allò que tendeixi a la senyalització.

I després un altre element importantíssim, fonamental, que creiem també que 
se’n desprèn, és la senyalització o l’eliminació d’aquests passos a nivell. De fet hi 
ha un conveni signat entre el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Foment del 
novembre del 2004, en el qual es preveia l’eliminació de vint-i-quatre passos a ni-
vell. En alguns d’aquests no s’ha fet absolutament res; per tant, el que cal demanar 
i entenem aquí és que cal exigir també al Govern de l’Estat el compliment d’aquest 
conveni, atès que hi ha un compromís per part del Ministeri de Foment de portar-hi 
els recursos necessaris per eliminar aquests passos a nivell.

Per tant, dit això, trobarà el nostre suport en aquesta proposta.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula 
el senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Només per manifestar la coincidència absoluta amb la diag-
nosi de la problemàtica que formula aquesta proposta de resolució. És cert que els 
passos a nivell i el fet de que les vies de tren trenquin i travessin les ciutats del nos-
tre país en alguns casos no només és una qüestió que té a veure amb les dificultats 
de caire urbanístic que tenen aquestes ciutats, sinó que és clarament un problema de 
seguretat. I, per tant, estem absolutament d’acord amb la necessitat de senyalitzar, 
de conscienciar i de resoldre des d’un punt de vista tècnic els passos a nivell per 
mitjà de soterraments, tot i que aquesta solució en molts casos és molt costosa des 
d’un punt de vista econòmic.

I una qüestió que volíem palesar especialment és que, atès que hi ha concurrèn-
cia de competències en alguns àmbits i en alguns sectors, és obvi que la coordinació 
i la col·laboració entre administracions és l’única manera de resoldre definitivament 
aquesta problemàtica.
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Atès que han estat acceptades les esmenes presentades pel nostre grup i atès que 
compartim l’esperit de la proposta de resolució, ja li avanço que amb la transacció 
votarem a favor de la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; moltes gràcies. A Catalunya hi ha 257 passos a nivell, i és evident que això 
representa un perill. Una de les prioritats de millora del transport ferroviari també 
ha de ser fer més segurs els recorreguts. Per tant, entenem que s’han de fer inver-
sions, s’ha de fer un pla de millora en què la supressió dels passos a nivell en zones 
urbanes sigui la prioritat.

Per tant, ens alegrem de la presentació i de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució i hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la parau-
la el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, des del nostre grup parlamentari també hi donarem suport. És una proble-
màtica que nosaltres coneixem de prop. Abans hi feia referència, especialment del 
cas de Montcada, on la nostra alcaldessa, doncs, porta anys reclamant aquest soter-
rament de les vies, especialment en una part, no?, de la xarxa ferroviària que ha tin-
gut un impacte molt gran, no només a nivell del que suposa partir en aquest cas la 
ciutat de Montcada, sinó perquè, com es situava anteriorment, estem parlant de més 
de setanta-dos víctimes mortals.

També hi han altres municipis d’arreu del país que també pateixen aquesta si-
tuació. Poso per exemple també l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, on també 
porten molts anys reclamant el soterrament de les vies; que, a més a més, sembla ser 
que, igual que a Montcada, s’ha arribat a un acord en aquest cas amb el ministeri 
perquè es posi en marxa aquest soterrament.

I també crec que una part de la feina que haurem de fer des d’aquesta Comissió de 
Territori és ser garants d’aquests acords que es signen, en aquest cas, entre els ajun-
taments i l’Administració General de l’Estat, perquè es vagin complint i, per tant, 
puguem anar resolent aquestes situacions que afecten de manera molt important la 
vida d’aquestes localitats, però especialment també que tenen un impacte molt gran, 
perquè pot provocar, com hem viscut, no?, en aquests casos, doncs, víctimes mortals 
en un nombre, jo diria, molt important.

La presidenta

Gràcies. I en nom del Subgrup Parlamentari Popular té la paraula el senyor Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre suport a aquesta proposta de resolució 
amb la fórmula transaccionada.

Citar –ja s’acaba de fer ara, en aquests moments– els dos casos paradigmàtics, 
els més, diguem-ne, cridaners, en el sentit de que Sant Feliu i Montcada són els dos 
que segurament fa més temps que es reivindiquen i els dos que costen més d’exe-
cutar. I en aquest sentit dir que estem parlant d’unes intervencions de les quals les 
que eren senzilles i fàcilment executables des del punt de vista econòmic, la majo-
ria s’han executat, i que les que queden pendents són aquelles que tenen més difi-
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cultats des del punt de vista tècnic, d’un costat, però també dificultats perquè són 
cares d’executar.

Això no obstant, no vol dir que haguem de renunciar absolutament a res, i evi-
dentment hem de continuar demanant que aquests passos a nivell, d’una manera o 
d’una altra, quedin superats.

La presidenta

Gràcies. No sé si el diputat de Ciutadans vol fer algun aclariment sobre les esme-
nes i... Tothom té les transaccions i el...? (Pausa.) Molt bé.

Alfonso Sánchez Fisac

Sí; gràcies, presidenta, molt ràpid. Simplement per dir que hem fet tres transac-
cions sobre els punts 2, 4 i 5 i acceptem l’esmena número 2.

Ja està. Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Demana alguna votació separada o podem votar-ho tot conjuntament? 
(Pausa.) D’acord?

Molt bé; doncs votem tot el text de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Doncs per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12

El punt 3 de l’ordre del dia, com s’ha comentat abans, ha quedat posposat per a 
una altra sessió. I entraríem al punt 4, que és una proposta de resolució, presentada 
també pel Grup Parlamentari de Ciutadans, sobre la millora de la mobilitat trans-
fronterera. I té la paraula el senyor Héctor Amelló. (Veus de fons.) No? (Pausa.) Sí?

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Miren, si algo da sentido 
justamente a la Unión Europea, en este lento avanzar, es el proyecto de integración 
y creación de un espacio común. Los que nos sentimos auténticamente europeos de-
fendemos los valores de la libertad, la seguridad y la justicia sin fronteras interiores; 
son estos los valores que dotan de sentido profundo el tratado de Schengen y los que 
lo animan. Frente al nacionalismo y el populismo que nuevamente amenazan las de-
mocracias europeas, que lo que buscan justamente es levantar muros y nuevas fron-
teras que nos separan, enfrentan y dividen, los que nos sentimos europeístas busca-
mos profundizar en un espacio común, sin controles de fronteras interiores. Y estos 
son los acuerdos que han permitido a 400 millones de ciudadanos circular libremente 
por Europa y han constituido un contexto de oportunidad para las regiones europeas.

Y decía que es un lento avanzar porque, aún a día de hoy, continúan existiendo, 
en muchas ocasiones por, simplemente, una falta de coordinación, algunas normas 
que limitan o contravienen los acuerdos de libre circulación. El transporte ferrovia-
rio internacional de pasajeros es uno de esos aspectos en los que todavía podemos 
profundizar para continuar trabajando en ese espacio común.

En Cataluña contamos con tres puntos de conexión fronteriza entre la red es-
pañola y la red francesa, que son susceptibles de una mejora de coordinación; pero 
permítanme que use como ejemplo el que mejor conozco, que es el caso de Cer-
bère-Porbou, en el Alt Empordà, pero podemos hacerlo extensible a lo que sucede 
aquí con el resto de puntos de la conexión. Desde la llegada de la alta velocidad, 
el número de trenes convencionales que llegan, por ejemplo, a Porbou-Cerbère se 
ha reducido, y muchos de ellos, tanto de Renfe como de la SNCF, no llegan a cru-
zar la frontera. Esto supone una importante pérdida de trayectos internacionales y 
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supone también una pérdida de oportunidades para mejorar las relaciones trans-
fronterizas, y también supone una pérdida de oportunidades para dinamizar eco-
nómicamente las regiones fronterizas.

Verán, en el sistema Porbou-Cerbère, los trenes que sí que cruzan la frontera no 
superan el 50 por ciento de los que llegan; son doce trenes de los veintisiete posibles 
que tenemos, en términos más restringidos serían siete trenes de los quince posibles de 
Renfe y cinco de los doce posibles de la SNCF. Con estas cifras perdemos constante-
mente cuarenta y dos trayectos internacionales: quince idas y quince vueltas de los tre-
nes que no cruzan la frontera, más doce trenes que cruzan la frontera pero que no es-
tán autorizados a recoger pasajeros antes de regresar en territorio español o en Francia.

Pero, además de esta pérdida de trayectos y de pérdida de oportunidades econó-
micas para estas regiones afectadas, nos encontramos problemas de descoordinación 
de horarios, dificultades para comprar billetes internacionales online, imposibilidad de 
consulta de horarios de regreso en las respectivas webs... Estos problemas son prin-
cipalmente, como todos conocen, de índole burocrática, pues su mejora apenas tiene 
complicación técnica, y los costes económicos de una mejora son realmente bajos.

Desde nuestro punto de vista, es imprescindible profundizar en la mejora de la 
coordinación y cooperación transfronteriza, pues supone una importante oportuni-
dad de desarrollo económico, social y cultural para todas estas regiones, incluyendo 
el Alt Empordà.

Por lo tanto, esperamos el apoyo de todos los grupos para poder sacar adelante 
esta propuesta, que creemos que es muy interesante para todas las zonas transfron-
terizas.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula el diputat Gerard Gómez.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí; moltes gràcies, presidenta. Doncs, tal com acabava el diputat, sí, efectiva-
ment..., i nosaltres hi donarem suport, a aquesta moció.

De fet, d’entrada celebrem, no?, diguéssim, que l’estiguem debatent ara, atès que 
aquesta setmana ha sigut la Diada Nacional de la Catalunya Nord i, com cada 7 de 
novembre, aquests que defensem els Països Catalans, doncs, sortim als carrers de Per-
pinyà justament a dir que volem esborrar el Tractat dels Pirineus. Per tant, celebrem 
aquesta proposta de Ciutadans per celebrar la Diada de la Catalunya Nord, esborrar el 
Tractat dels Pirineus com a mínim pel que fa al tema ferroviari.

Per tant, nosaltres estem absolutament a favor de connectar els territoris dels 
Països Catalans, de connectar Catalunya en aquest cas amb la Catalunya Nord i de 
millorar les comunicacions, en aquest cas, ferroviàries.

Per tant, la Generalitat ja està treballant amb el programa Connect, que implica 
la Generalitat de Catalunya, també les administracions implicades a nivell local i a 
nivell, doncs, supramunicipal d’aquests territoris, amb uns quants objectius, que són 
els que es comparteixen en aquesta proposta de resolució. I, per tant, nosaltres hem 
fet algunes esmenes per millorar-ne el redactat i per afegir-hi algun matís, però en 
qualsevol cas hi estem d’acord, no? Objectius com millorar la mobilitat en l’espai 
català transfronterer, que és una de les qüestions que, efectivament, doncs, cal mi-
llorar i cal perfeccionar, perquè hi ha algunes mancances; coordinador els horaris, 
que també en parlem, perquè efectivament és necessari que la interconnexió i, per 
tant, la intermodalitat, no?, de diferents plataformes tinguin una racionalitat pel que 
fa als horaris i, per tant, es faciliti, diguéssim, la tasca al ciutadà de poder-se moure 
amb transport públic, no només pel que fa a Portbou i Cervera de la Marenda, que és 
el que demanava la resolució, sinó ampliant-ho també: també tenim la Tor de Que-
rol i tenim altres punts, diguéssim, d’aquest espai català transfronterer en els quals 
cal millorar la comunicació. Per tant, nosaltres també, en aquest sentit..., una de les 
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esmenes era obrir aquest prisma, no només tancar-ho al corredor Portbou-Cervera, 
sinó obrir-ho als diferents punts en els quals es poden millorar les connexions fer-
roviàries. I per últim, i com els deia, no?, en la qüestió dels horaris, també garantir 
el transport intermodal, que no només és ferroviari, sinó garantir totes les connexi-
ons, diguéssim, que hi ha en aquest espai i, per tant, millorar la intermodalitat, com 
els deia.

Per tot això nosaltres hem presentat unes esmenes, que hem arribat, a més a més, 
a transacció amb el grup proposant. Per tant, anunciar el vot favorable d’aquesta pro-
posta de resolució, que creiem i entenem que, efectivament, doncs, ha de servir per 
millorar les connexions ferroviàries en aquest territori.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Jo-
sep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies també, presidenta. En la mateixa línia que acaba d’expressar ara el dipu-
tat Gómez, felicitar-nos per una iniciativa que d’alguna manera connecta territoris, 
connecta espais, territoris esquarterats pel nacionalisme d’estat que fa segles i segles 
que ens està, en la nostra nació també, perjudicant.

En aquest sentit, molt a favor de poder connectar per via, diguéssim, ferroviària 
i millorar aquestes connexions ferroviàries. Agrair les transaccions i les acceptaci-
ons de les esmenes amb què d’alguna manera se n’eixampla l’objectiu i no se cir-
cumscriu només a la connexió Cervera-Portbou, sinó a tot el conjunt de possibles 
punts de connexió ferroviària de Catalunya sud amb Catalunya Nord i amb la resta 
de França. Per tant, doncs, en aquest sentit, molt a favor. Agrair la facilitat de poder 
fer aquesta transacció amb la diputada Marina Bravo. I, per tant, hi votarem a favor.

Res més.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Només per anunciar-los que hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies. I, en nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, el senyor 
David Cid.

David Cid Colomer

Bé, nosaltres també hi donarem suport. De fet, l’aliança transfronterera d’entitats 
en defensa del transport públic, són unes demandes que reclamen de fa molts anys. 
De fet fa pocs dies també es presentava en una jornada el Manifest de Llançà, que 
també reclama moltes de les mesures que incorpora la moció.

Per tant, nosaltres entenem que va en la direcció correcta i, per tant, hi donarem 
suport. 

La presidenta

Gràcies. No sé si el Grup de Ciutadans vol fer algun aclariment, el diputat... En-
davant.

Héctor Amelló Montiu

Brevemente. Primero, agradecer a los grupos el voto favorable y la capacidad de 
haber llegado a estas transacciones que han hecho posible sacarlo adelante.

Y simplemente matizar que la propuesta original ya incluía todos los puntos 
de conexión; lo único, que ponía como ejemplo paradigmático el caso de Por-
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bou-Cerbère, porque consideramos que es un ejemplo donde se pueden mejorar 
muchísimo justamente todas las conexiones.

La presidenta

Gràcies, doncs.
Passarem a la votació. Hi han dos punts transaccionats, i dels altres dos se n’ac-

cepten les esmenes. Per tant, entenc que ho votem conjuntament.
Vots favorables a la proposta de resolució?
Doncs per unanimitat.

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda 
250-00349/12

Passaríem, doncs, al següent punt, que seria el número 5, però l’hem posposat; 
per tant, el punt número 6, que és una proposta de resolució sobre Salvem Aiguafre-
da. Presentada pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula el 
diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, en primer lloc, m’agradaria donar la benvinguda a la Plataforma SOS Ai-
guafreda - Salvem la Costa de Begur. En tot cas, com saben, nosaltres des de fa 
setmanes reclamem una actuació decidida per part del Govern de la Generalitat per 
protegir el litoral català, i especialment també la Costa Brava, i aquesta proposta de 
resolució va en aquesta direcció.

Segurament, amb el cas de la cala d’Aiguafreda ens trobem davant d’un cas em-
blemàtic a nivell de la Costa Brava, que ha situat també el municipi de Begur com, 
segurament, el que en aquests moments té amenaces urbanístiques més importants, 
perquè no estem parlant només de la cala d’Aiguafreda, estem parlant també espe-
cialment de la cala de Sa Riera, amb la Pedrera de s’Antiga, i el nou projecte urba-
nístic de Jardins de sa Riera. Nosaltres entenem, eh?, que el paper que està jugant 
en aquest cas la Plataforma Salvem Aiguafreda, que ha permès aixecar aquestes 
situacions a nivell mediàtic a nivell català, i especialment també com un dels actors 
fonamentals per constituir la Plataforma SOS Costa Brava...

Estem davant d’un projecte a la cala d’Aiguafreda per a la construcció de 260 
nous habitatges, la construcció també de tres nous hotels en una zona en què sí que 
és cert que hi han algunes edificacions, però que es manté bastant verge pel que res-
pecta a bona part del litoral català, i especialment de la Costa Brava. Ens trobem en 
un tram de costa que limita amb espais protegits, especialment amb Muntanyes de 
Begur, del Pla d’espais d’interès natural, i també de la Xarxa Natura 2000, amb el 
litoral del Baix Empordà.

La plataforma el que també expressa és que els informes ambientals de la Ge-
neralitat que van permetre o que permeten tirar endavant aquest projecte són insu-
ficients. Reclamen nous informes ambientals en aquest sentit, que tinguin, no?, en 
compte l’impacte que suposen les noves edificacions, la mobilitat, la gestió de re-
cursos hídrics, especialment pel que fa a la construcció de piscines o fins i tot del 
consum de l’aigua, especialment, en aquest cas, en els mesos d’estiu.

Nosaltres el que reclamàvem i reclamem és una actuació decidida per part de 
la Generalitat, intentem que s’aprovin propostes com aquesta, però sobretot si-
tuar la veu d’alerta, des de fa mesos, que cada mes que passa tenim més difícil 
aturar aquests projectes, cada mes que passa tenim unes agressions sobre el terri-
tori cada cop més grans, i nosaltres creiem que és moment de que la Generalitat 
prengui actuacions decidides, sobretot en la línia de modificar el Pla director ur-
banístic del sistema costaner, per permetre la desclassificació de sòls que no han 
estat urbanitzats.
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Per tant... Sí que m’agradaria fer una puntualització. En una de... –si m’ho per-
meten la resta de grups–, al punt 3 de la resolució hi ha un error de picatge: que a 
la primera línia, on diu «realitzar un informe d’impacte ambiental», no és «que no 
analitzi», sinó «que analitzi», eh? En tot cas, si m’ho permeten, doncs ho agrairé.

La presidenta

D’acord. Doncs per defensar les esmenes presentades té la paraula, en primer 
lloc, la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari CUP - Crida Consti-
tuent.

Natàlia Sànchez Dipp

Hola, bon dia...

La presidenta

Bon dia.

Natàlia Sànchez Dipp

...gràcies. Bé, nosaltres hem presentat unes esmenes que van en la línia del que 
més d’una vegada hem plantejat en aquestes qüestions. Partint de l’anàlisi de que en-
tenem que el litoral, com molt bé diuen les entitats ecologistes i les entitats arrelades 
al territori, ha arribat a un límit de capacitat de poder assumir tant més construcció 
com tot l’impacte que té l’augment de volum de persones, de trànsit sobre espais d’alt 
interès natural i ecològic, nosaltres hi afegim dos punts. Un, que és el que entenem 
que és instar tots els ajuntaments de la Costa Brava que procedeixin a iniciar proces-
sos de revisió dels seus planejaments urbanístics o expedients de modificació puntual 
per a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i per a la desclassifica-
ció dels sòls urbans no consolidats i no executats en terrenys amb massa forestal, fort 
pendent o impacte visual paisatgístic, que és una mica també com el següent punt que 
parlarem. I l’altre, el que els hem dit més d’una vegada: que nosaltres entenem que és 
urgent establir una moratòria general a qualsevol tipus de nova construcció d’allotja-
ments en línia de costa, i nosaltres per això proposem aquest punt 5.

D’altra banda, pel que fa al punt 2 i les modificacions que s’han plantejat per part 
dels grups del Govern, amb aquest eufemisme d’«o aprovar altres figures jurídiques 
equivalents», bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, tot i que ja hi estem d’acord, 
però no hi donarem suport, perquè entenem que rebaixa els objectius principals. 

I, bé, nosaltres hi donem suport, hi donem suport perquè hi ha un moviment or-
ganitzat al darrere, perquè és urgent aturar la construcció il·limitada del territori i 
salvaguardar el seu interès natural i ecològic.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes també, té la paraula el senyor Ferran Civit, del 
Grup Parlamentari Republicà.

Ferran Civit i Martí

Sí; gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, com que és un punt del qual també 
n’havíem parlat a l’anterior Comissió de Territori, doncs..., lògicament, estem en 
una situació que és fruit de moltes barrabassades urbanístiques, durant dècades, 
en què diferents departaments d’urbanisme a nivell català, però també als minis-
terios corresponents a nivell de l’Estat espanyol, sobretot quan hi havia la llei de 
liberalització del sòl, ens han portat a una situació a la Costa Brava, a la Costa 
Daurada, però també a les zones del Pirineu, en què, doncs, amb els canvis de 
normativa a la liberalització del sòl, ens trobem que quan es volen fer coses, per 
desgràcia, molt sovint tenen un impacte ambiental tremend.

Tant en aquest punt com al següent, que són complementaris, cal recordar que 
hi ha molts documents que s’han fet des de nivell municipal, ordenacions urbanís-
tiques, que fins i tot no es demanava l’informe d’impacte ambiental. Per exemple, 
aquest seria el cas de quan es va aprovar el d’aquí, del 2003, o el del següent punt, 
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que és de l’any 94, que, per exemple, parla dels informes de mobilitat, i en aquell cas 
no es demanaven els informes de mobilitat. 

Clar, davant d’això, nosaltres estem totalment d’acord que aquestes coses han de 
començar a canviar de paradigma, i per això, doncs, a l’anterior Ple ja es va arribar 
a un acord també amb el grup proposant, d’obrir el meló d’una vegada per totes, 
començar a posar endreça en tot plegat i, lògicament, amb els PDUs pertinents co-
mençar a modificar-ho. I per això, doncs, hem fet una transacció, amb la qual estem 
totalment d’acord i a la qual lògicament donarem suport.

A les altres, incloses, doncs, les transaccions que hi ha hagut amb el Subgrup de 
la CUP, cal tenir en compte que moltes d’aquestes són competència municipal. Per 
tant, algunes coses nosaltres no les podem fer. Sí que, lògicament, quan hi ha això 
de l’informe ambiental, que hi ha l’Ajuntament de Begur que ha demanat a posterio-
ri..., lògicament és ell qui l’ha de fer, i lògicament, un cop ja hi ha aquest informe, 
es pot fer tota la resta.

Obrim el meló i mirem de corregir totes les coses que ens hem anat trobant, fetes 
per diferents departaments, que cal recordar que alguns departaments, tant d’urba-
nisme o territori, en funció de com es digués en cada moment, o de medi ambient, 
han passat per diferents mans. Vull dir, cal recordar que aquests dos departaments, 
que són els implicats avui en el que tenim sobre la taula, han passat per mans de 
Convergència i Unió, per mans del Grup Socialista i per mans d’Iniciativa; o sigui 
que és el garbuix de tot plegat el que fa que ens trobem en aquesta situació.

Mirem-ho, analitzem-ho i, si és possible, modifiquem tot el possible. Descons-
truïm la gran agressió urbanística que hi ha a tot el territori, però, clar, tinguem en 
compte també que molts ajuntaments, al ser de competència municipal, no com diu 
el preàmbul o l’exposició de motius, que és l’ajuntament que té interès..., no és l’ajun-
tament qui té interès a construir els habitatges, sinó que són els promotors, en aquest 
cas..., bé, són els promotors els qui ho fan. L’ajuntament fa una cosa, clar, però és 
que l’ajuntament ha de pagar, en aquest cas concret, 80 milions d’euros al promotor, 
amb la legislació actual. I l’Ajuntament de Begur i pocs ajuntaments de Catalunya, 
la immensa majoria dels ajuntaments de Catalunya no tenen aquests diners per pa-
gar-ho, encara que tinguis tota la intenció del món de voler-ho pagar, independent-
ment del color polític.

Per tant, obrim el meló i comencem a modificar aquesta herència urbanística tan 
lamentable que tenim com a país.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Abans de donar la paraula al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
hi ha una transacció? O és una acceptació d’esmenes? És que m’ha semblat... (Veus 
de fons.) D’acord. No, no, ho deia perquè en poguéssim disposar. Si és una accepta-
ció, no hi ha cap problema. (Veus de fons.) Cap problema.

Molt bé, doncs en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades i altres assistents, bé, en el mateix 
sentit en què s’ha expressat el diputat Civit, jo crec que l’herència rebuda dels anys 
seixanta, setanta i vuitanta, naturalment, encara l’estem pagant i, tot i els esforços 
que s’han fet en els darrers vuit anys, en els quals s’ha reduït el nombre d’hectàrees 
en cent hectàrees de sòl que podrien haver estat destinades a nous desenvolupaments, 
doncs encara hi ha molts problemes per arreglar. Crec que la futura llei del litoral 
hauria d’incrementar, i molt, la preservació dels espais costaners.

Dit això, en el cas particular d’Aiguafreda, de les Muntanyes de Begur, dir que, és 
clar, l’autonomia municipal, bé, doncs, ens la creiem o no, i per tant aquí el POUM fou 
aprovat el 2003 i la modificació que ara es proposa, en el marc d’aquesta autonomia 
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municipal, implica completar el procés urbanístic d’aquesta zona. Aquests terrenys es-
tan classificats com de sòl urbà i estan envoltats per l’espai PEIN Muntanyes de Begur. 

Bé, no sé si algú s’ha expressat en la mateixa línia, però, òbviament, el punt nú-
mero 2 voldríem votar-lo per separat.

Respecte als altres punts, dir succintament el següent. El juny d’aquest any, poc 
després de que l’Ajuntament de Begur aprovés la modificació i sol·licités diversos in-
formes a la Generalitat, en particular sobre l’avaluació ambiental, la Generalitat res-
pongué a aquestes demandes. I, breument, diré que al ser un projecte de desenvolu-
pament de sòl urbà residencial les diverses modificacions que es proposen no creen 
el marc per ser sotmeses a una avaluació d’impacte ambiental. Així mateix, la modi-
ficació és coherent amb els límits, pugui agradar o no, però ho és, i la regulació del 
PEIN i de la Xarxa Natural 2000. Al no haver-hi intersecció, si vostès volen, o so-
lapament en aquests espais naturals no es preveuen efectes ambientals apreciables.

Tot i així, i donada la grandària del projecte, que sí que és cert que és molt ele-
vada, s’ha notificat a l’Ajuntament de Begur que redacti un document ambiental es-
tratègic per tal d’iniciar el procediment ambiental. 

Bé, moltes gràcies, presidenta, i a tots els oients.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Ciutadans, té la paraula el senyor Ser-
gio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bé, ens trobem davant d’una proposta de resolució que, com 
altres que ja hem vist en aquesta comissió, tracta el problema de les urbanitzacions 
amb un model urbanitzador que és de baixa densitat, que és un model extensiu, que 
consumeix molts recursos territorials, implica també un consum de recursos de mo-
bilitat, d’infraestructures... És un model, en definitiva, ineficient des del punt de vista 
de la sostenibilitat ambiental i de la gestió dels serveis públics. És el model, aquest, 
que respon a un ideal d’anys enrere, no?, en el que tothom, doncs, potser, com que hi 
havia el cotxe, amb l’autonomia que donava el cotxe, pensava que tothom podia viure 
en una casa amb jardí, que és un model de..., bé, molt..., importat d’uns ideals ameri-
cans segurament, però implantat en uns llocs de Catalunya que han fet que tinguem 
el territori trinxat, tinguem moltes urbanitzacions i generin problemes.

El que passa és que, clar, ens trobem amb un POUM que –ho ha dit el diputat 
Clara– és del 2003, amb una modificació puntual del 2007, que a més sembla que 
s’està treballant en una modificació des del 2016, que ens trobem amb una realitat 
i hem de treballar amb aquesta realitat per intentar canviar-la. I potser no és tant 
d’anar mirant punt per punt o lloc per lloc, sinó fer una mirada general, fer un zoom 
perquè, quan mirem aquest cas, doncs veiem que aquests habitatges que es volen fer 
estan al voltant d’una infraestructura de mobilitat, que és la GIV-6534; és a dir, és 
una zona intermèdia entre altres llocs que són d’aquesta manera i que necessiten una 
anàlisi profunda i un estudi que potser requeriria aprofundir més, més enllà del que 
és la proposta de resolució, potser amb compareixences, amb assessorament expert... 

I, per tant, bé, nosaltres, compartint la preocupació, el que farem serà donar su-
port a la majoria de punts, però en el primer punt el que farem serà abstenir-nos, 
perquè pensem que ens falta, doncs, aprofundir una mica en el tema. Així que, bé, 
aquesta seria la nostra posició: demanaríem votació separada del punt 1. Em sembla 
que ho votarem punt per punt, perquè al final també hi ha un altre grup que demana 
el punt 2, o sigui que..., eh?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula la diputada Rosa Maria Ibarra.
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Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup està d’acord amb la necessitat d’una ac-
tuació ferma del Govern en aquest tema. Entenem que el litoral és una zona fràgil 
quant al seu equilibri ambiental; per tant, creiem que s’ha d’actuar per no afectar-lo 
més i per poder revertir desenvolupaments urbanístics previstos que no són assumi-
bles. Però sabem que està prevista tant la compareixença del conseller per tractar 
aquest tema com de la Plataforma SOS Costa Brava i, per tant, creiem que aquestes 
PRs hauria tingut més sentit haver-les substanciat després d’aquestes compareixen-
ces, a manera, diguem-ne, d’acords a què s’arribés després de la informació obtin-
guda en les compareixences.

És per això que votarem a favor del punt 2, però ens abstindrem en els altres 
punts, i esperem poder-los tractar i poder-los substanciar després d’aquestes com-
pareixences.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí, acceptarem les tres esmenes. De fet, no és una transacció, sinó que fa referèn-
cia a una transacció al debat de política general. Simplement, dues reflexions.

La primera és: nosaltres el que busquem és un posicionament polític per part del 
Parlament de Catalunya i la Generalitat, i, evidentment, després s’hauran de veure 
quins són els instruments per fer front a aquesta situació. Jo el que lamento és que 
costi tant un posicionament polític, perquè al final no deixa de ser una proposta de 
resolució de rebuig a projectes que, quan en parlem, tothom diu, no?, que són clara-
ment inacceptables, i evidentment en aquest cas ho és, perquè estem parlant de 260 
habitatges i tres hotels.

Davant d’aquests projectes hi ha dues actituds, jo crec: o intentar utilitzar tots els 
marcs legals que estan a la nostra disposició per intentar fer-hi front o el que crec que 
fan alguns ajuntaments i, malauradament, també fins ara ha fet el Govern de la Gene-
ralitat, que és o no actuar o deixar-ho passar. I és en la situació en la qual ens trobem.

I, miri, senyor Civit, jo ja sé que el tema del Departament de Medi Ambient i 
el de Territori ha passat per moltes mans, però quan alguns el teníem, el Departa-
ment de Territori, en aquest cas creàvem parcs naturals, i ja m’agradaria a mi que 
en aquests moments, davant d’aquesta situació, el conseller de Medi Ambient fos el 
senyor Salvador Milà, i no el senyor Damià Calvet.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies.
Doncs passaríem a la votació. Entenc que fem el punt..., tots els punts: el punt 2 

és amb l’esmena acceptada, per tant és el punt modificat, i afegiríem els punts 4 i 5, 
corresponents a les esmenes acceptades de la CUP. Ho farem punt per punt, d’acord? 
(Pausa.) Molt bé.

Doncs votem el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots favorables?
Dos vots favorables, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i la 

CUP.
Vots contraris?
Deu vots contraris, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari 

Junts per Catalunya.
I abstencions?
Que seran 8, del Grup Parlamentari Ciutadans i del Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar.
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Per tant, aquest punt queda rebutjat. D’acord.
Passem ara ja a la votació del punt número 2.
Vots favorables?
Aquest punt s’aprova per unanimitat? No, no, no, s’aprova per 20 vots (veus de 

fons)..., 19, perquè la CUP no hi és. (Veus de fons.) Falta el PP –falta el PP. Són 19 
vots.

Vots contraris?
Abstencions?
Doncs, amb l’abstenció de la CUP, queda aprovat per la resta dels grups parla-

mentaris.
Passem a la votació del punt número 3.
Vots favorables?
Seran 8 vots favorables, del Grup Parlamentari Ciutadans, Catalunya en Comú 

Podem i la CUP - Crida Constituent. Per tant són 8 o...? (Veus de fons.) Sí, són 8.
Vots contraris?
Deu vots contraris dels grups parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya.
I abstencions?
Dos, del Grup Parlamentari Socialistes.
Per tant, queda rebutjat.
Passem ara a la votació del punt número 4.
Vots favorables?
Dos vots favorables, Catalunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Vots contraris?
Deu vots, Grup Parlamentari Republicà i Grup Parlamentari Junts per Catalu-

nya, 10.
Abstencions?
Seran 6 i 2, 8: 8 abstencions, del Grup Parlamentari Ciutadans i Grup Parlamen-

tari Socialistes.
Per tant, queda rebutjat.
I passem, ara ja, a la votació del darrer punt, el punt número 5.
Vots favorables? Vots favorables al punt número 5? (Rialles.)
Dos vots favorables, de Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent.
Vots contraris?
Deu vots contraris, del Grup Parlamentari Republicà i Junts per Catalunya.
I abstencions?
Vuit abstencions, del Grup Parlamentari Ciutadans i dels Socialistes.
Per tant, també queda rebutjat.

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12

Passem ara a la proposta de resolució número 7, que és una proposta de resolució 
presentada també pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, sobre Atu-
rem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà). Té la paraula el diputat David Cid, en nom del 
Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Bé, estem davant d’un nou projecte urbanístic a la Costa Brava, en aquest cas 
a Llançà, estem parlant del projecte Roses-2 i estem parlant de la construcció de 
 quaranta cases a tocar de la primera línia de mar i del Parc Natural del Cap de Creus. 
Es tracta d’un terreny forestal que, bàsicament, té pendents superiors al 20 per cent 
del desnivell; per tant, nosaltres creiem que és una xifra que hauria de permetre apli-
car, en aquest cas, la llei urbanística i sobretot estudiar amb deteniment la inundabi-
litat d’aquest sistema hídric, sobretot perquè ens trobem davant, no?, d’un terreny que 
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està molt a prop del Rec d’en Feliu, estem parlant sobretot d’un espai protegit i que, 
evidentment, afecta sobretot, aquest procés de construcció, el camí de ronda que va 
entre Llançà i Port de la Selva, que, si ho coneixen, doncs també té una important 
activitat, jo diria, fins i tot, turística i natural.

Simplement, jo crec que és important situar el que nosaltres expressàvem en l’an-
terior, també, proposta de resolució, que és utilitzar, davant una situació que creiem 
que urbanísticament és greu, tots els instruments que hi han damunt de la taula a 
nivell urbanístic per intentar impedir aquest projecte. De fet, nosaltres el que també 
hem situat de manera important és que on es vol construir, en aquest cas, aques-
ta urbanització hi ha pendents superiors al 20 per cent, si algú ha estat en aquella 
zona pot comprovar directament que estem parlant de pendents de més del 20 per 
cent. Per tant, en aquest cas, l’Administració té instruments per poder aturar el pro-
jecte, que és el que reclamem en aquest sentit, i que es realitzin també estudis, no?, 
d’inundabilitat, per tal de decidir si és possible que en aquella zona es pugui cons-
truir aquesta urbanització, quan està afectant aquest paratge natural, com és el Rec 
d’en Feliu.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per defensar l’esmena presentada té la paraula el diputat Ferran Civit, en 
nom del Grup Parlamentari Republicà.

Ferran Civit i Martí

Molt bé; moltíssimes gràcies de nou, presidenta. Primer de tot, vull fer una cor-
recció del punt anterior. No passa res, no, només és una... Simplement, doncs, ara, 
quan s’ha esmentat el fet de que..., quan he esmentat aquí l’informe de 80 milions 
d’euros per dir que no és un informe vinculant, jo parlava en genèric; lògicament, 
aquí sí que és un informe sobre 80 milions d’euros de l’anterior punt, però era per 
parlar en genèric de que en cada municipi, inclòs aquest o qualsevol altre, doncs po-
den ser bastants milions d’euros, el cost. Vull dir, simplement era aquesta precisió, 
i ja està –i ja està.

I abans de continuar, doncs, efectivament –al senyor Cid–, al senyor Milà me’l 
vaig trobar el dissabte a la Marxa pel Clima; el que no sé, si hi havia el senyor Bal-
tasar (veus de fons), que el contrast era bastant diferent amb el senyor Milà, quan 
gestionava el Departament de Medi Ambient.

Però, dit això, ja tornem al que toca. Bàsicament, ja ho hem dit també abans. Cal 
tenir en compte que la mobilitat, que també ho hem comentat abans, això és com-
petència municipal; sí que, lògicament, la normativa es marca des d’un organisme 
superior, però la mobilitat és competència d’ell. I llavors, per exemple, el punt de 
l’estudi sobre el tema del rec, d’inundabilitat i tot plegat, això sí que depèn en aquest 
cas del promotor, i llavors l’ACA, en aquest cas, validar si pertoca o no pertoca. Que 
podríem obrir un debat de si és el promotor qui ha de fer aquest estudi o no; sobre 
això ara podríem obrir un altre debat. Però, ja que hem obert el meló, com hem dit 
abans, per tot el tema de començar a modificar aquests mals usos de l’urbanisme 
que hem tingut heretat de diferents èpoques –i no entrarem a fer valoracions–, doncs 
aprofitem-ho i aprofundim-hi.

I, dit això, doncs, agraïm l’acord a què s’ha arribat del punt 2 –d’acord, que no 
transacció, d’acord–, d’addició. I aleshores, amb la resta, demanaríem votació sepa-
rada, perquè –el mateix que abans– en aquest cas són competències que no perto-
quen a l’Administració de la Generalitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per defensar també l’esmena, en nom del Grup Parlamentari Junts per 
Catalunya, té la paraula el diputat Narcís Clara.
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Narcís Clara Lloret

Bon dia de nou, presidenta. Bé, afegir-me al que ha dit, una vegada més, el dipu-
tat Civit. Aquí hi ha dos temes, que un és la mobilitat, que no ha estat estimada, no 
ha estat avaluada, i, per tant, qui ho ha de fer és l’Ajuntament de Llançà, dins del 
marc del Decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat. És l’ajunta-
ment qui ha redactar l’estudi d’avaluació de la mobilitat, tramitar-lo i sotmetre’l a 
exposició pública. Per tant, s’ha d’anar a aquestes instancies d’entrada.

I després, respecte a la inundabilitat, dir que la responsabilitat és del promotor i 
que l’ACA haurà de resoldre, dins de les seves atribucions, òbviament, si es poden 
autoritzar o no les propostes que faci aquest.

Per tant, això és tot. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Ciutadans, té la paraula el diputat Ser-
gio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres anunciem que el punt 2, el transaccionat, el 
votarem favorablement i ens abstindrem a la resta, doncs, en termes semblants als 
que hem expressat en la proposta de resolució anterior, i també al que han expressat 
la resta de companys, respecte a que l’estudi d’inundabilitat l’ha de fer el promotor; 
també ho podria fer la Generalitat, però, bé, seria com una cosa afegida que no li 
pertoca, només per un tema de control.

I ja està, simplement anunciar això: que votarem el punt 2 a favor i en la resta 
ens abstindrem.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres farem el mateix que en la proposta de resolució 
passada: votarem a favor en el punt 2 i en els altres punts ens abstindrem, en la ma-
teixa línia que ho hem fet en l’altra proposta i amb el mateix argument.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. La diputada Natàlia Sànchez, en nom del Subgrup Parlamentari CUP - 
Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, com es poden imaginar, la CUP donarem suport a aquesta proposta, pels 
motius que ja s’han exposat: un model caduc, obsolet i cent per cent insostenible, 
que a més a més respon a la lògica de les polítiques urbanístiques, com s’ha dit, de 
les últimes dècades, que tant mal han fet al territori.

Però pel que és evident i pel sentit del vot, especialment dels grups parlamenta-
ris que donen suport al Govern, el que es vol és continuar mantenint les mateixes 
polítiques que s’han fet en els últims trenta anys. I és realment sorprenent que apel-
lin constantment a l’autonomia dels ajuntaments i que, per exemple, en el punt an-
terior, de forma totalment incoherent i sorprenent, hagin votat en contra de –ja ho 
veuen, eh?, gran revolució!– «instar als ajuntaments de la Costa Brava a que proce-
deixin a iniciar processos de revisió dels seus plantejaments». Per tant, la voluntat, 
és evident que és la de mantenir els beneficis dels promotors i mantenir les mateixes 
polítiques que s’han fet fins ara.

Però, per sort, hi ha gent organitzada al territori. I en aquest cas concret d’aques-
ta urbanització que es vol fer a Llançà, a un entorn natural, evidentment, ric pel seu 
interès natural, al costat del Parc Natural del Cap de Creus, ens trobem una vegada 
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més amb una actuació que pretén ser legalitzada sota una falsa figura urbanística de 
sòl urbà, que és el mateix cas que Salvem l’Empordà, Iaeden - Salvem l’Empordà, 
va guanyar als tribunals amb el cas de Fluvià Marina.

I en aquest sentit nosaltres, veient l’actitud d’aquests grups parlamentaris aquí, 
que podrien evitar el tirar endavant un projecte que, per tots els motius que s’han 
exposat, és totalment contrari a les indicacions mateixes de la legislació pròpia, aquí 
en el que caldrà confiar és en l’autoorganització popular, en el moviment ecologista, 
que farà al·legacions i iniciarà tot un procés judicial per evitar que aquesta urbanit-
zació es faci. Una llàstima que no veiem en vostès canvis a les últimes polítiques, en 
les polítiques que s’han fet en els últims deu anys.

I, permeti’m –i, ara sí, acabo–, obrien, feien parcs naturals, però també feien tú-
nels de Bracons.

La presidenta

Té la paraula el diputat David Cid per...

David Cid Colomer

Bé, jo, simplement... O sigui, crec que anem aprovant, moció rere moció, o pro-
posta de resolució sobre resolució, la modificació del Pla director urbanístic o figu-
res jurídiques equivalents, i jo el que els demano és que li diguin al Govern que les 
executi, perquè el problema és que el Govern va a pas de tortuga, eh?, i mentrestant, 
doncs, van construint a cada cala de la Costa Brava. Per tant, jo crec que el que toca 
és que d’una vegada per totes estudiïn quina és la mesura que volen prendre, però 
que hi donin solucions.

Nosaltres, evidentment, acceptem l’esmena, perquè és allò que vàrem acordar, 
però el que els reclamem és que actuïn d’una vegada per totes, perquè, bé, com els 
deia, vostès de moment van a pas de tortuga; espero que no vagin com els crancs, 
que vagin cap enrere, però, en tot cas... Ho dic perquè per algunes votacions que 
fan... Perquè jo insisteixo en el que dic: nosaltres el que busquem és un posiciona-
ment polític, que la Generalitat en aquest cas es col·loqui al costat de les entitats 
ecologistes, al costat de la gent del territori, que creu que aquests projectes no són 
raonables, i, per tant, que expressin el seu rebuig i trobem la manera de fer-ho, que 
crec que en aquest cas concret la legislació urbanística els dona instruments... Per-
què estem parlant de terrenys, evidentment, que són forestals, però, a més a més, 
amb pendents de més del 20 per cent, i teòricament no es poden construir. Per tant, 
fins i tot, en aquest cas amb la legislació a la mà, podrien aturar-ho.

I jo, miri, també li dic: jo estic segur, fins i tot, que el senyor diputat Ferran Ci-
vit..., no només jo preferiria Salvador Milà i Francesc Baltasar, sinó fins i tot vostè, 
perquè en aquest cas Francesc Baltasar és qui va posar en marxa el Parc Natural de 
les Illes Medes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies.
Entenc que el punt 2 l’hem de votar separadament, que és el que havien demanat. 

Els punts 1, 3 i 4 els podem votar conjuntament?

Sergio Sanz Jiménez

Jo no hi tinc inconvenient.

La presidenta

No? Doncs si els sembla, fem això.
Votem primer el punt 2, amb l’esmena acceptada. 
Vots favorables al punt 2?
S’aprova per unanimitat.
I ara passaríem a votar els punts 1, 3, i 4.
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Vots favorables?
Dos vots favorables, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem i la 

CUP - Crida Constituent.
Vots contraris?
Deu vots contraris, del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari 

Junts per Catalunya.
I abstencions?
Vuit abstencions, de Ciutadans i Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Per tant, queda rebutjada.

Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2 entre 
Lleida i les Borges Blanques 

250-00363/12

Passaríem ara al punt número 5, eh?, fent una mica de marxa enrere (veus de 
fons) –que no vol dir res més que l’hem ajornat abans (rialles), no voldria jo parti-
cipar ara en aquesta discussió–, que és la Proposta de resolució sobre bonificacions 
de l’autopista AP-2 entre Lleida i les Borges Blanques, presentada pel Grup Parla-
mentari Catalunya en Comú Podem. Té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, de fet, la proposta de resolució és molt senzilla. Recentment, el Consell de 
Ministres va aprovar les bonificacions de l’AP-2, en aquest cas, pel trànsit, no?, pel 
trànsit rodat, especialment de grans camions, entre les Borges Blanques, Montblanc 
i el Pla de Santa Maria, amb l’objectiu de prohibir i desviar el trànsit de camions 
pesants o de trànsit pesant per la nacional 240.

Nosaltres creiem que, incomprensiblement, es va deixar fora d’aquestes bonifica-
cions el tram que uneix la capital del Segrià amb la capital de les Garrigues. Per tant, 
nosaltres creiem que cal avançar en aquesta direcció, perquè a més a més aquest 
tram, al qual jo feia referència, és el més transitat i especialment el que té més acci-
dentalitat i, per tant, més punts negres. Les plataformes ciutadanes ho han reclamat 
de manera reiterada, s’han manifestat durant molts anys i, fins i tot, han provocat 
talls de carretera, en aquest cas, a l’alçada de Juneda. I, a més a més, la mesura que 
s’ha aprovat el que ha provocat és un augment precisament de la circulació de cami-
ons en la carretera comarcal 233, entre el peatge de l’AP-2 a les Borges Blanques i 
l’accés de la carretera nacional 240.

Nosaltres creiem que, incomprensiblement, ho deia abans, el Govern de la Ge-
neralitat no va posar damunt de la taula, davant de les reivindicacions que situava 
al ministeri, aquest tram entre la capital del Segrià i la capital de les Garrigues. 
Per tant, nosaltres el que demanem clarament és la bonificació també d’aquest 
tram per part de, no?..., en aquest cas, de l’AP-2, i evitar aquest trànsit de vehicles 
pesants per la nacional 240 en tot el seu trajecte.

La presidenta

Gràcies. Hi ha una esmena presentada per part del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Té la paraula la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí; gràcies. Bé, nosaltres vam presentar una esmena, en el sentit de demanar a 
l’Estat que no es renovi la concessió i el peatge de l’autopista AP-2 entre Lleida i Tar-
ragona al final de la concessió, que és el 2021. Entenem que aquesta mesura no només 
farà que es vegi, diguem-ne, el trànsit alleugerit respecte de vehicles pesants, sinó que 
millorarà la connectivitat entre aquests dos territoris, entre Lleida i Tarragona. I, per 
tant, agraïm aquí al grup presentant de la proposta de resolució que l’hagi acceptat. 
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I només com a curiositat, diguem-ne, ens ha semblat que en l’exposició de mo-
tius, quan es parla de que la Generalitat ha primat un altre tram, com és el de Mont-
blanc - Pla de Santa Maria, perquè l’Ajuntament de Valls hi havia fet especial inci-
dència, doncs, home, té certa lògica, perquè realment és una zona on hi ha molt de 
trànsit de camions i, d’alguna manera, aquesta gratuïtat fa que es complementi amb 
el tram executat de l’A-27, no? I per tant... I això permet salvar el coll de Lilla, que 
és una zona d’especial trànsit de camions.

Per tant, agrair-los l’acceptació de la transacció i explicar-los realment la neces-
sitat també de la gratuïtat d’aquest tram en especial.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Ara té la paraula el diputat Javier Rivas, en nom del Grup Parlamentari 
Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. La nacional 240, todos la conocemos, desafortunadamente, 
es una carretera colapsada, peligrosa, con un tránsito de camiones brutal, y es una 
vieja y legítima reivindicación del territorio que parece que parcialmente, pues, ya 
se ha cumplido, ¿no?, obligando el tránsito pesado hacia la AP-2.

Sí que llama la atención, y estamos de acuerdo, como explicaba el compañero 
David Cid, que no tiene mucho sentido, ¿no?, porque siempre estamos hablando de 
circulación, estamos hablando de tramos; entonces, hacer solamente un segmento 
de una misma problemática, pues, dejaba un poco a medio trabajo, a medio camino, 
la realidad de la problemática que tienen esas carreteras.

Por supuesto que estamos de acuerdo en solicitar al Gobierno de España que bo-
nifique de la misma manera –el 50 por ciento, es lo que está haciendo– a los camio-
neros, a los transportistas, en todo el tramo completo, que es lo lógico. Ayer leía en 
el periódico que parece que estas negociaciones están suficientemente avanzadas y 
que en breve nuestro deseo será una realidad, cosa de la que nos tenemos que alegrar 
todos, ¿no?

También quiero aprovechar para hacer un pequeño matiz, un pequeño comen-
tario. Esa misma AP-2 pasa por Aragón y sigue por Cataluña, ¿no? En el tramo 
aragonés es opcional; o sea, el desviar los camiones hacia la autopista lo han in-
centivado de una manera que el Gobierno de España paga el 25 por ciento, el Go-
bierno de Aragón paga el 50 por ciento y el usuario final, el camionero en este 
caso, el transportista, está pagando ese 25 por ciento. En Cataluña, no: esa misma 
carretera, cuando llega el transportista, el usuario final, tiene que pagar un 50 por 
ciento, ¿no? Tampoco estaría mal que la Generalitat también aportara, como ha-
cen otras comunidades, una parte de ese costo, y más haciendo, como lo hemos 
hecho –que me parece correcto–, obligatorio el desvío de camiones, no como en 
Aragón, que es opcional.

Y el punto 2, en que han aceptado la esmena, sí, lógicamente, me parece que 
también hay..., ya están avanzadas las negociaciones y ya hay el compromiso por 
parte del ministerio de no renovar esa autopista, de que pase a ser pública.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara la diputada Natàlia Sànchez, del Subgrup Parlamentari 
CUP - Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

No participarem de la votació d’aquest punt.
Gràcies.
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La presidenta

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Bona tarda. Gràcies, presidenta. De fet, quan el Consell de Ministres va aprovar 
aquesta mesura, el Grup d’Esquerra Republicana al Congrés i al Senat ja van fer no-
tar el seu malestar perquè aquesta bonificació no fos al tram que el diputat Cid abans 
comentava. Per nosaltres, la mesura que s’ha aplicat des del 2 de setembre és bona i, 
de fet, així ho diuen les dades: el resultat de camions o de vehicles pesants que ara 
passen per l’AP-2 s’ha incrementat gairebé en un cent per cent; per tant és més del 
doble del que hi passaven abans, i això també s’ha notat en l’afluència de trànsit a 
través de la nacional 240. I, per tant, aquesta mesura, que també s’havia demostrat 
que era bona en altres territoris, que es posi aquí és bo.

De fet, és una proposta que ve de lluny: el senador Estradé, de les Garrigues, ja 
ho va presentar el març del 2007 al Senat, ja va demanar que d’aquesta autopista, 
l’AP-2, fos alliberat el seu peatge i que hi hagués la desviació obligatòria, no només 
per les mesures econòmiques que això pot suposar, per la fràgil situació que té el 
sector del transport al nostre territori, a Ponent, sinó també perquè es desplegués 
tot el tema de les flotes en millors condicions que les que hi ha ara. Llavors ja va fer 
notar que la titularitat, si bé la de manteniment és del ministeri, la de trànsit és de 
la Generalitat, i que aquestes disfuncions han fet que hi hagi una deixadesa constant 
per part del ministeri en arreglar també la nacional 240. I reclamava en aquell mo-
ment la transferència de competències si no s’hi ha de posar solució, i sembla que 
fins ara no se n’hi ha posat.

El diputat Cid ha parlat de les plataformes que hi han donat suport; per tant, no 
m’hi estendré. Però sí que Rescap-2 i Prou Morts a la N-240 crec que han mani-
festat més d’una vegada el problema que hi ha hagut amb la mortalitat en aquesta 
via.

I acabar dient que per nosaltres aquesta proposta hauria d’incloure també la ga-
rantia de que el 2021, quan acabi la concessió que té l’AP-2, el que fem és allibe-
rar-la, perquè tots hi puguem circular, i que no comencem a parlar una altra vegada 
de desdoblaments, que l’únic a què ens porten és a poder reduir la sinistralitat, com 
podríem fer-ho de l’altra manera, però d’una forma molt menys sostenible, amb un 
increment econòmic que creiem que ara no és suficient, i més tenint en compte que 
és un tram on ja hi ha moltes infraestructures i que no cal que encara n’hi posem 
més.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Josep Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. També s’han donat ja molts arguments i, per tant, només 
subratllar-ne alguns.

La importància d’aquesta connexió, que seria des de Lleida a Tarragona. Per 
dir-ho d’una forma, diguéssim, amable, el port de Lleida és Tarragona. Doncs te-
nir una bona connexió i poder tenir una bona comunicació, tant per criteris, di-
guéssim, econòmics, com sobretot –sobretot– que el tema de la seguretat, que és 
un tram molt perillós..., tingui com a mínim en aquesta part de la connexió que 
seria aquesta autovia de Lleida a Tarragona, o d’aquesta part de l’autovia de Llei-
da a Tarragona, que ja està fins a baix i que ara seria qüestió de que arribés pas-
sant pel coll de Lilla, doncs com a mínim el tram de Montblanc a Lleida tingués 
aquestes vies que ja existeixen amb les autopistes amb alliberaments de peatges. 
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I, per tant, donem suport a la proposta i, a més a més, a l’esmena que ha presentat 
el Grup Socialistes amb ella.

La presidenta

Gràcies. Es vol posicionar, diputat Cid?

David Cid Colomer

No, bàsicament per dir que, òbviament, acceptem l’esmena que se’ns presenta 
per part del Grup Socialistes, que va en la línia, no?, del que també nosaltres re-
clamem. 

Simplement, la referència a l’alcalde de Valls és en contraposició. Jo no soc massa, 
no?, entusiasta del senyor Batet, però en aquest cas, no?, per contraposició a l’alcalde 
senyor Enric Mir, de les Borges Blanques... Ho dic perquè jo celebro que s’aprovin, 
però que l’hi expliquin, perquè l’alcalde va, no?, proposant mesures que a nosaltres 
ens semblen surrealistes, com el desdoblament de la nacional 240, o ara està propo-
sant que només sigui gratuïta l’autopista per als garriguencs.

Per tant, jo, en tot cas, celebro l’aprovació, estic segur que l’hi explicaran al se-
nyor Enric Mir, i, per tant, que avançarem en la direcció correcta, que és la que crec 
que tots els grups compartim en aquest cas.

La presidenta

Gràcies, doncs.
Entenc que l’esmena està acceptada. Votarem, doncs, aquest únic punt. 
Vots favorables?
Seran 19 vots favorables dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes, Ca-

talunya en Comú Podem, Republicà i Junts per Catalunya.
Abstencions?
Vots contraris?
Per tant, queda aprovada per 19 vots.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori  
i Sostenibilitat sobre l’endarreriment en la posada en marxa  
de la T-Mobilitat

354-00044/12

I passaríem, ara sí, a... –un moment, eh?, perquè sempre fem aquests canvis d’or-
dre del dia...–, passaríem, ara sí, a les sol·licituds de sessió informativa, que n’hi han 
unes quantes, acabats ja, doncs, els punts de l’ordre del dia. 

La primera, que és el punt número 8, que demana la compareixença del conseller 
sobre l’endarreriment de la posada en marxa de la T-Mobilitat, la vol substanciar, 
senyor Cid, o la podem passar directament a votació?

David Cid Colomer

La podem posar directament a votació, perquè crec que va quedar clar en el dar-
rer debat amb la nostra proposta de resolució, en aquest cas, després de la interpel-
lació al conseller, quin era l’objectiu de la compareixença.

La presidenta

Molt bé. Doncs vots favorables a aquesta sol·licitud de sessió informativa?
Doncs per unanimitat.
D’acord. Els punts 9, 10 i 11, com hem dit a l’inici de la sessió, doncs s’entren 

a la Comissió de Medi Ambient, i també la Mesa es posarà en contacte amb la 
Mesa de Medi Ambient, a veure si avui mateix es podria fer l’ampliació de l’ordre 
del dia.
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Sol·licituds de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i de Miquel Ángel Prats i Fabra, 
administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, 
perquè informin sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de 
Riudecanyes i de Siurana (retirades)

356-00234/12 i 356-00235/12

I els punts 12 i 13 són de la CUP - Crida Constituent, i, en tot cas, la informo, 
senyora Sànchez, que els punts anteriors s’han retirat, perquè alguns grups han con-
siderat que havien d’anar a la Comissió de Medi Ambient i, per tant, els entràvem 
allà, s’entraven allà per part del proposant, abans de que no hi hagués un vot nega-
tiu. Per tant, no sé si aquests dos punts també tenen aquest inconvenient... Si volen 
prendre la paraula i ho expliquen, i si no, passaríem a la votació. M’he explicat bé? 
No, em sembla que no. (Veus de fons.)

Natàlia Sànchez Dipp

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...votarien en contra si és per aquesta comissió 
i a favor si és per l’altra?

La presidenta

No... Sí, realment, aquest tema, que són temes sobre l’aigua, entenen, els grups 
que donen suport al Govern, així com també el Govern, que hauria de passar i ser 
substanciat a la Comissió de Medi Ambient. Això ha passat en les altres tres, i ho 
hem dit a l’inici de la sessió. En les altres tres, el grup proposant les ha entrades ja 
a Medi Ambient, i hi havia un cert compromís de que nosaltres intentaríem parlar 
amb la Mesa de Medi Ambient perquè avui es poguessin votar a la Comissió de 
Medi Ambient i no allargar-ho. Però queden les seves dues, que en aquell moment 
no hi eren, i llavors entenc –que no sé quina serà la posició dels grups de govern–..., 
també ho demanen. Per tant, el tema està aquí.

(Josep Maria Forné i Febrer demana per parlar.) Forné, vols...?

Josep Maria Forné i Febrer

La idea és purament per contingut, eh?, Natàlia: és passar-les a Medi Ambient 
amb el vot favorable i el compromís, diguéssim, de que hi hagi la compareixença en 
aquella comissió, pel contingut del tema de l’aigua en medi ambient. I com que és 
veritat, que ho deia la Rosa, que Medi Ambient és un cop al mes, per poder-les, di-
guéssim, ja avui aprovar-les, entrar la petició, i d’acord amb la Mesa de Medi Ambi-
ent, perquè aquesta tarda es puguin aprovar en la Comissió de Medi Ambient.

Per tant, sí que us demanaríem, de la mateixa que ho ha fet el Grup Socialistes, 
el Subgrup del PP, vosaltres, que pugueu entrar ja la sol·licitud perquè aquesta tarda 
es pugui, diguéssim, substanciar, no?

La presidenta

Senyora Sànchez?

Natàlia Sànchez Dipp

No, poc ho bloquejarem, però la qüestió que plantegem, no sé ho coneixen, so-
bre el pantà de Riudecanyes va molt més enllà del cabal mínim ecològic del riu Siu-
rana, és a dir que és una qüestió també de gestió de l’aigua i una qüestió que afecta 
l’ACA i tot plegat. Llavors, cap problema; nosaltres la veiem més adequada aquí, 
però cap problema. Vull dir...

La presidenta

De tota manera, diputada, sí que li demanaria, per interès propi, per poder-la 
substanciar, que les entrin avui al Registre, i així podrem fer la gestió de totes les 
propostes de resolució conjuntes.
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Natàlia Sànchez Dipp

Entesos.
(Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)

La presidenta

Senyor Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En la mateixa línia que el senyor Forné, nosaltres creiem 
que aquest tema és un tema que és un tema clarament d’aigua, i, en tot cas, una de 
les peticions és que comparegui el director de l’agència catalana. Per tant, ens sem-
bla que el lloc més interessant per substanciar-ho és la Comissió de Medi Ambient, 
i amb el compromís d’aquest grup parlamentari de donar-hi suport i fer tots els, 
diguem-ne, esforços i gestions necessàries perquè aquest tema entri en la comissió 
d’aquesta tarda i, per tant, per no demorar en el temps. I, per tant, senyora Sànchez, 
no és cap estratègia en el sentit d’endarrerir la qüestió.

I sí que ja ens agradaria fer un prec, i a l’alça: tenint en compte que això s’ha 
donat ja en diverses ocasions, sí que ens agradaria que des de la Mesa s’adoptés un 
criteri de que, quan algun tema arribés a aquesta comissió però que per la matèria 
quedés clarament que és un tema de la Comissió de Medi Ambient, ja, que no fos 
substanciat ni tramitat en aquesta comissió, sinó que, d’alguna manera, fos substan-
ciat o fos enviat a la Comissió de Medi Ambient.

En tot cas, no sé exactament si això..., on, diguem...
(Veus de fons.)

La presidenta

També és veritat, senyor Sanglas, i jo crec que podem estar tots plegats a l’aguait, 
però també és veritat que ara, havent passat això, jo crec que també la consciencia 
dels grups proposants de saber i diferenciar en el seu moment determinat on diri-
geixen la seva demanda... No és per treure’ns..., sinó perquè és un tema de tots. I jo 
crec que, aclarit ja després d’aquest primer, diguéssim, malentès que hem solucionat 
prou bé, doncs jo crec que podem anar aclarint els temes.

Doncs no hi ha res més a tractar, perquè hem acabat l’ordre del dia. Per tant, ho 
deixaríem aquí.

Moltes gràcies... (Veus de fons.) Ah, la propera sessió és el dia 28, que és la com-
pareixença del conseller, i després ja (veus de fons)..., per a preguntes i la comparei-
xença que hi sumarem, que és la de la Costa Brava, i després ja fins al gener, perquè 
el calendari de desembre és el que és.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i nou minuts.
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