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Sessió 17 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, del se-

cretari, José Rodríguez Fernández i de la secretària en funcions, M. Assumpció Laïlla i Jou. 

Assisteixen la Mesa els lletrats Antoni Bayona Rocamora i Joan Ridao i Martín.

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

vo Sobrino, José María Cano Navarro, Francisco Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas 

Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Narcís Clara Lloret, 

Lluís Font i Espinós, Elena Fort i Cisneros, Gemma Geis i Carreras, Antoni Morral i Beren-

guer, i, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Assumpció Laïlla i Jou, Marc 

Sanglas i Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, 

Rosa Maria Ibarra Ollé i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

David Cid Colomer i Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem 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’ordenació dels serveis de transport discrecional de viat-

gers amb conductor de vehicles de fins a nou places (tram. 250-00557/12). Grup Parlamen-

tari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 231, 111; esmenes: BOPC 349, 7).

2. Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa (tram. 250-

00705/12). 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 273, 51; esmenes: BOPC 

309, 12).

3. Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500 (tram. 250-

00706/12). 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 273, 52; esmenes: BOPC 

309, 13).

4. Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga 

i Sant Salvador, al municipi del Vendrell (tram. 250-00708/12). Grup Parlamentari de Catalu-

nya en Comú Podem, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Catalunya 

en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 279, 12; esmenes: BOPC 309, 15).

5. Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès (tram. 

250-00711/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb tres 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 279, 16; 

esmenes: BOPC 309, 15).

6. Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens de rodalia a 

Premià de Mar (tram. 250-00714/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 279, 19; es-

menes: BOPC 309, 16).

7. Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Riba-roja 

d’Ebre (tram. 250-00717/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb tres altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-

ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 285, 

50; esmenes: BOPC 319, 3).

8. Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol (tram. 250-00725/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb dos altres diputats del Grup  

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 13; esmenes: BOPC 319, 4).
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9. Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 

i Vidreres (tram. 250-00728/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, junta-

ment 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 

294, 17; esmenes: BOPC 319, 5).

10. Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià 

de Besòs (tram. 250-00694/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 267, 32).

11. Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers (tram. 

250-00696/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 

Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 267, 35; esme-

nes: BOPC 309, 11).

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Fabricants Es-

panyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori perquè presenti els es-

tudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica (tram. 356-00542/12). 

Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d’Ad-

ministració d’AENA, perquè informi sobre la incidència de les protestes laborals a l’aeroport 

de Barcelona (tram. 356-00546/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, 

davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el paper de l’Institut en la implantació 

d’empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 

(tram. 356-00569/12). 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 

sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bon dia. Si els sembla, començaríem la sessió d’aquesta Comissió de Territori. 
Hi ha alguna substitució per part dels grups, que vulguin comunicar?

(Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)
Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; la senyora Titón Laïlla substitueix el senyor Ferran Civit.

La presidenta

Moltes gràcies. No hi ha cap més substitució?
(Gemma Geis i Carreras demana per parlar.)
Perdoni, senyora Geis?

Gemma Geis i Carreras

Hola, bon dia presidenta. Sí; en aquest cas faré avui de portaveu. Llavors, l’Elena 
Fort ha de substituir en Eduard Pujol; i després, en Lluís Font, la Teresa Pallarès.

(Veus de fons.)

La presidenta

Ens comuniquen també, abans de començar amb l’ordre del dia, que la proposta 
de resolució número 7, es demana que quedi posposada. Per tant, fem això i comen-
çaríem l’ordre del dia amb la primera proposta, i tenim dues transaccions, però en 
falten més, que les distribuiran després, portaran còpies?

(David Cid Colomer demana per parlar.) Digui’m, senyor...
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David Cid Colomer

Demanar disculpes, però teníem un problema aquest matí, nosaltres, amb el fun-
cionament d’Internet al Parlament. Estem acabant d’ajustar les transaccions..., o si-
gui, de poder imprimir les transaccions. En breu les pujarem.

La presidenta

D’acord, us les anirem distribuint i, sinó, doncs, també, a viva veu, podem orde-
nar-ho una miqueta.

Proposta de resolució sobre l’ordenació dels serveis de transport 
discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places

250-00557/12

Molt bé, doncs, començaríem la primera proposta de resolució sobre l’ordenació 
dels serveis de transport discrecional de viatgers amb conductors de vehicles fins a 
nou places, que presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la 
paraula, per a la seva defensa, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, aquesta és una resolució que fa mesos que vam registrar. Jo crec que en el 
Parlament hem debatut, discutit, a bastament, sobre la situació del sector del taxi. 
Nosaltres creiem que segueix, no?, o sobretot especialment i ara m’hi referiré, una 
part d’aquesta resolució, doncs, segueix tenint sentit. Nosaltres entenem que és evi-
dent que es dona o continua existint una desregulació –en aquest cas– per part del 
que és el sector de lloguer de vehicles amb conductor. I que això, evidentment, causa 
interferències en el sector del taxi, que és un sector altament regulat.

És cert que, tant a nivell de la Generalitat, doncs, es va..., no?, impulsar un de-
cret, en aquest cas, que va ser convalidat a nivell del Parlament de Catalunya, i tam-
bé a l’Àrea Metropolitana, doncs, ha aprovat un reglament per, en definitiva, intentar 
regular, doncs, aquest nou servei, en aquest cas, de lloguer de vehicles amb conduc-
tor. Nosaltres entenem que la Llei catalana de transports confereix, evidentment, 
doncs..., no? a les competències de la Generalitat, per regular els vehicles discrecio-
nals; o sigui, per regular els serveis de transport de viatgers discrecionals amb ve-
hicles fins a nou places, no?

I, per tant, creiem que segueix sent responsabilitat de la Generalitat, doncs, fer 
complir el que per a nosaltres és també un objectiu; i és un objectiu, en aquest cas, 
del sector, que és que la limitació de llicències de VTC, és a dir, que existeixi una 
llicència de VTC per cada trenta llicències de taxi, doncs, això..., es pugui seguir 
treballant perquè es compleixi. 

Dir ja i anunciar que..., i així ja també dono, no...?, que acceptem l’esmena pre-
sentada per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i, en tot cas, dir que retira-
rem el punt 2 de la Proposta de resolució, pel que fa referència, no?, al decret que ja 
va aprovar, en aquest cas, la mateixa Generalitat.

Per tant, demanaríem que només es votés, en aquest cas, el punt 1 de la resolució.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, té ara la paraula el 
Grup Parlamentari Republicà, el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, presidenta. En la línia de les explicacions que ha fet el senyor Cid, el 
debat de les VTCs i el servei del taxi; especialment, el que significa en la conurba-
ció de Barcelona, a l’àrea metropolitana, és un debat intens, que n’hem pogut viu-
re jornades de reivindicació i de vaga al carrer. Hem fet un ampli debat, també, en 
aquesta casa i, per tant, des d’aquest punt de vista creiem que és un tema que s’ha 
tractat; s’ha tractat a bastament.
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Pel que fa a la proposta de resolució en concret, s’apunta, en un primer punt, al 
tema de la necessitat de l’1/30. Això, nosaltres ja hem manifestat en diverses oca-
sions que podem estar-hi d’acord, però que, en definitiva, no és un tema legislatiu el 
que ens ocupa, sinó que és un problema de les diferents sentències judicials que hi 
ha hagut en aquesta matèria sobre l’atorgament i la concessió de llicències, que és el 
que ha desbaratat, diguem, la limitació o la previsió d’aquest 1/30.

I per tant, l’esmena en el sentit –i per tant, agraïm també, ja, d’entrada, al senyor 
Cid que hagi acceptat l’esmena que li hem presentat– de treballar per fer-ho possible; 
però, en tot cas, tenint en compte, també, les limitacions de caire jurídic i de caire 
judicial que tenim en aquesta matèria. I pel que fa al segon punt, no val la pena ja 
referir-s’hi; en tot cas, ha estat retirat, però, precisament, perquè el tema ha anat evo-
lucionant i aquestes qüestions que es demanaven en el propi punt, han estat incloses 
en el decret de regulació dels transports de nou places, no?

Per tant, avancem en aquest tema. Jo crec que, des d’aquest punt de vista, podem 
estar satisfets perquè hem anat avançant, segur que hi ha –i el que hem dit sempre– 
cal fer un ampli debat sobre la regulació de les VTCs i el servei de taxi, especial-
ment pel que significa a la conurbació de Barcelona, però que, en tot cas, avancem; 
i d’això és del que, en tot cas, ens sentim satisfets. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa, també, de les esmenes, té la paraula la diputada Geis, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Gemma Geis i Carreras

Sí, bon dia, presidenta. Nosaltres, també, en el mateix sentit, doncs, recalcar que 
aquesta proposta de resolució ja..., hi ha hagut altres propostes de resolució semblants 
en aquesta comissió, doncs, perquè és un tema que ens preocupa i que genera debat i 
que, com bé explica el diputat Sanglas, i també, doncs, el diputat Cid, tenim sentèn-
cies diferents, no? i controvèrsia respecte a aquest àmbit. Per tant, nosaltres, doncs, 
hem arribat a aquest acord de limitar fins a aquestes trenta llicències de taxis.

El punt 2, com ja s’havia discutit també en alguna altra proposta de resolució, 
es tracta de competències municipals i ja hi ha el decret que ho regula. I, per tant, 
doncs, acceptem l’esmena i com s’ha acordat, es retira el punt 2 i, per tant, el sot-
metem a votació.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula la diputada Marina Bravo, en nom del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.

Marina Bravo Sobrino

Gracias, presidenta. Bueno, se ha hablado mucho en este Parlamento sobre este 
tema i se han hecho muchas modificaciones legislativas también, tanto a nivel esta-
tal como a nivel autonómico. Y muchas de ellas son una auténtica chapuza. Tenemos 
una legislación que es mala, que genera mucha inseguridad jurídica, que no resuelve 
los problemas y que ha generado, también, muchas reclamaciones ya, que pueden 
acabar obligando a tener que pagar indemnizaciones, como ya advirtió la ACO y el 
Consell de Garanties Estatutàries.

Pero lo peor de todo es que, poco o nada se ha hecho por ayudar, de verdad, al 
sector del taxi a adaptarse a las nuevas situaciones de competencia con las VTCs y 
con muchas otras nuevas modalidades de transporte, como tenemos los vehículos 
unipersonales y otras alternativas que existen hoy en día y que, evidentemente, no 
existían cuando se inició la regulación de este sector. 

Pero, dicho todo esto, y quedando únicamente el punto 1 y con la observación 
que ya se ha hecho de parte de los grupos que apoyan al Govern, de que existen 
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unos condicionantes jurídicos que, en cualquier caso, se deberán cumplir, por nues-
tra parte apoyaremos este punto.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Com ja han manifestat altres portaveus dels serveis de trans-
ports fins a nou places, se n’ha parlat molt en aquest Parlament i en seguirem parlant 
en el futur, sense cap mena de dubte, no? Segurament, amb la mateixa intensitat que 
hem parlat d’altres vegades. Perquè, en aquest debat, en els propers anys, més aviat 
que tard, arribarà un altre element que haurem de regular, és el vehicle autònom.

Que entrarà en competència amb el taxi i que entrarà en competència amb les 
VTCs, eh? Per tant, des d’aquest punt de vista i des d’aquest esperit de seguir treba-
llant, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució presentada i amb l’esmena 
acceptada, perquè segur que haurem de seguir treballant.

Com hem manifestat, segur que el vehicle autònom irromprà a les grans ciutats, 
a les zones metropolitanes, i entrarem, també, segurament, en conflicte amb els dos 
sistemes de transport de viatgers fins a nou places, que en aquests moments tenim.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, ara, el diputat Santi Rodríguez, en nom del Grup Parlamen-
tari Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Sí; gràcies presidenta. Bé, atesos els canvis que hi ha hagut, doncs, en aquesta 
proposta de resolució, hem passat d’una situació en la que no li haguéssim pogut 
donar suport, a una situació en la que sí que li podem donar suport: amb l’esmena 
incorporada, s’adapta a la realitat jurídica existent en el sector i, per tant, tot i que 
és un objectiu compartit, que la relació de llicència sigui d’un a trenta, la realitat és 
la que és. I, per tant, el que no podem és ignorar aquesta realitat jurídica. També el 
fet que s’hagi retirat el punt número 2 fa possible que donem suport a la proposta 
de resolució.

La presidenta

Gràcies. Diputat Cid, res? (Veus de fons.) Doncs passaríem a la votació, en el 
benentès que votaríem estrictament només el punt 1 de la proposta de resolució pre-
sentada.

Abans de passar a la votació, senyora Geis, em deia que hi havia un problema 
amb les substitucions? Ho dic pel moment de la votació, digui’m?

Gemma Geis i Carreras

No, dic, ens hem equivocat; he dit que la diputada Elena Fort substituïa la Teresa 
Pallarès, i és a l’Eusebi, sí, ho dic per això.

La presidenta

Molt bé, doncs, passem a la votació.
Vots favorables a la proposta de resolució?
Doncs queda..., l’únic punt de la proposta de resolució aprovat per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa
250-00705/12

Passaríem ara a la proposta de resolució número 2, sobre la T-Mobilitat i el mapa 
tarifari de Terrassa; presentada també pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, té la paraula per a la seva defensa el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Bé, aquest també és un tema que ha anat, no?, hem anat discutint en aquesta co-
missió i que, evidentment, té una relació molt directa, no?, en la dificultat que ens 
trobem, amb les diferències entre les zones tarifàries a Catalunya, sobretot amb el 
retard de l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat, que està prevista, degut a 
aquest retard, a finals, no?, de l’any 2021 i que això fa, en definitiva, que segueixi 
existint un sistema tarifari que és desigual i que, a més a més, genera, com ara ex-
plicaré, també, no? greuges entre diferents localitats a nivell de Catalunya.

En aquest cas concret, parlem de Terrassa i, especialment, el perjudici que cada 
vegada més senten ciutadans i ciutadanes de Terrassa, pel preu que paguen per l’ús 
del transport públic, no? Especialment, per exemple, en aquest cas, els estudiants 
universitaris, que van cada dia a la Universitat Autònoma de Barcelona o, fins i tot, 
a les universitats a Barcelona, que han de pagar el cost de tres zones.

Jo vull destacar, especialment, la diferència de preus, eh? Per exemple, una 
T-Jove de dues zones costa 113 euros; i una de tres zones costa 159 euros; estem 
parlant d’una diferència de 45 euros entre una i l’altra. 

Per exemple, també podríem parlar de les diferències entre el títol de la T-Mes; 
és a dir, estaríem parlant que una T-Mes de dues zones són 72 euros; i una de tres 
zones són 102 euros; és a dir, una diferència, pràcticament, de 30 euros. Aquí, també 
jo crec que no? existeix la dificultat que és evident que hi ha un seguit de municipis 
que formen part de l’AMB i d’altres que no en formen part; i també hi ha un greuge 
cada vegada, comparatiu, que es fa més gran, no?

Per exemple, en aquest cas Sant Andreu de la Barca i plaça Catalunya es troben 
a una distància, aproximadament, d’uns 27 quilòmetres; i en aquest cas, per exem-
ple, Terrassa, que es troba a una distància similar de plaça Catalunya, estem parlant 
d’una diferència d’una zona a tres zones; estem parlant, per exemple, d’una diferèn-
cia en la T-Jove, de 75 euros a 48 euros; amb la T-Mes, per exemple, també. És a dir, 
estem parlant d’unes diferències de preus cada vegada més grans, no?

Això està –com deia– generant, no?, un sentiment de greuge en molts ciutadans 
i ciutadanes, i unes dificultats d’accés al transport públic. Nosaltres som conscients 
que és difícil fer un canvi del mapa tarifari; en som conscients, que es va poder re-
soldre puntualment, en alguns municipis, amb l’acord que hi va haver, amb aquesta 
tarifa plana entre els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; però això té 
una dificultat en el conjunt de Catalunya.

Però sí que creiem que es pot fer algun seguit d’actuacions puntuals, sense can-
viar necessàriament el mapa tarifari...però sí potser concretament en alguns títols, 
no?, que crec que són, a més a més, els que són, no?, d’utilització recurrent i que 
afecten determinats col·lectius; com especialment el col·lectiu jove.

I, en concret, nosaltres el que proposem en aquesta proposta de resolució és 
que, en aquest cas, es pugui establir concretament per als ciutadans i ciutadanes de 
Terrassa, que és que, concretament, per als títols de la T-Jove i la T-Mes, puguin te-
nir preus similars als que paguen, no de zona tres, sinó de zona dos, eh? I jo crec 
que això ho hauríem de treballar en el conjunt de l’ATM i, en tot cas, també és un 
compromís i una voluntat que nosaltres prenem, de cara a aquest any; però hauríem 
d’estudiar possibilitats d’aquesta índole, per no allargar-nos fins al 2021, mantenint 
una situació que nosaltres entenem que és de greuge comparatiu.
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La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Per a la defensa de les esmenes, té la paraula el diputat 
David Bertran, en nom del Grup Parlamentari..., no? (Veus de fons.) No, perdó; José 
Rodríguez, en nom del Grup Parlamentari Republicà. L’he canviat de grup, no es 
preocupi...

José Rodríguez Fernández

Havia canviat de partit, però no de..., però va ser fa temps. (Fortes rialles.) Encara 
no he saltat cap a l’altre costat. Per defensar l’esmena que hem fet com a grup parla-
mentari, dins del concepte de..., és a dir, quan es fan modificacions tarifàries, molts 
cops es fan amb una bona intenció, es pensa en el benefici de les principals persones 
afectades, però vull recordar que sempre han tingut moltes..., han creat disfuncions 
posteriorment.

Per citar una, el famós acord que va permetre l’alcaldia de Xavier Trias va per-
metre la reducció de la T-10 respecte a la resta de tipus de..., estic posant un exemple 
de distorsions que, amb bona voluntat i que tenen un suport social, generen al final 
una distorsió entre títols. I això ha generat tota una distorsió de la T-10 que, amb 
correlació amb la resta de títols encara arrosseguem.

Per tant, tot canvi d’una ciutat en concret a una zonificació nova, comporta pre-
cisament greuges com el que vostè ha descrit. És a dir, en fer tota la tarifa plana a 
l’àrea metropolitana, hi ha un contrast entre altres ciutats que no en formen part. En 
tot cas, si nosaltres l’únic que fem és contínuament anar reduint zones de tarifica-
ció, perquè en el fons, a nivell pràctic, no es pot fer un únic títol que pertanyi a una 
zona diferent que la zona d’origen; això necessitem un bitllet digital i amb el bitllet 
magnètic que hi ha no és tècnicament possible. L’única solució possible seria passar 
tot Terrassa a zona dos.

Això què significaria? Tota l’eliminació de tota la zona tres, és a dir, el que pro-
vocaria és, en cascada, un conjunt de municipis que, legítimament, també dema-
narien el mateix que podríem aplicar a Terrassa. Amb això, també provocaríem la 
següent corona: la quatre, la cinc i la sis, que demanaria..., que hi hauria un contrast 
molt gran de tarifes com la que vostè descriu. És a dir, l’únic que faríem és, aquest 
greuge que vostè descriu, és traslladar-lo a d’altres municipis i contínuament esta-
ríem amb aquest debat.

Creiem, doncs, que la solució, tot i que entenem el greuge que hi ha i entenem 
que a la ciutat de Terrassa això és important, i entenem que els estudiants de la 
Universitat Autònoma que viuen a Terrassa es veuen agreujats especialment, creiem 
que la solució va per aplicar la T-Mobilitat, aplicar-ho dins de la T-Mobilitat i utilit-
zar un bitllet digital que estigui..., que pugui afrontar, doncs, una tarificació més pro-
porcional a la distancia que es recorre i a la proporció de viatges que es fan. Creiem 
que és aquesta la solució; no una nova zonificació; també pels motius tècnics que li 
hem explicat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el diputat Narcís 
Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, presidenta. (Forta remor de veus.) No, no pateixi...

La presidenta

Jo crec que és que he dormit massa.

Narcís Clara Lloret

No hi ha cap problema (Fortes rialles.)
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La presidenta

Ho sento, eh?

Narcís Clara Lloret

Bé; intentaré fer una síntesi molt senzilla del que opina el nostre grup al respecte. 
A l’actualitat, tenim un model amb sis zones tarifàries, i és obvi –com deia abans– 
encara que amb unes altres paraules, el diputat Rodríguez, que generen disfuncions. 
Què vol dir, això? En tots aquells punts on hi ha la frontera, és a dir, que es canvia 
de tarifa, és normal que es generin, entre cometes, greuges. Jo aquesta paraula no la 
faria servir, però bé, tampoc en farem cap problema.

Per tant, si –i no parlo de Terrassa– si en qualsevol d’aquests casos es canvia 
d’una zona a una altra, simplement el que s’està generant és una altra frontera en un 
altre lloc i amb unes altres disfuncions. Se suposa que se n’ha solucionat una, però 
se’n genera una altra. Per tant, creiem que, per una banda, existeixen dos tipus d’im-
plicacions que, per nosaltres, fan que aquest projecte, en aquests moments no sigui 
viable. Per una banda, de gestió i tècniques; perquè s’ha de discriminar entre dife-
rents títols de transport i, a més a més, s’hauria de canviar tot el mapa zonal.

Això, com a implicacions de gestió. I, per altra banda, té implicacions econòmi-
ques. La Llei del transport públic de Catalunya obliga a tenir la cobertura econò-
mica adient per fer front a qualsevol canvi. I aleshores la pregunta és: si fem aquest 
canvi, la tindríem? Si continuem generant de la zona tres a la zona dos, i de la zona 
dos a la zona u? Per què no ho canviem tot a la zona u? Això es podria pagar? Són 
aquest tipus de preguntes el que fan que el nostre grup hi estigui en contra. A més a 
més, afegint-hi quelcom de molt important, que es preveu que la T-Mobilitat encara 
en un futur pròxim entri en servei i tots aquests problemes es puguin –suposats pro-
blemes– es puguin millorar.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor 
David Bertran, ara sí.

David Bertran Román

Moltes gràcies, presidenta. Bé, doncs, en aquest cas, nosaltres creiem que el princi-
pal problema que hi ha és, doncs, que la T-Mobilitat no s’hagi posat en funcionament 
des del 2015; que és quan haurie, originalment, d’haver-se posat en funcionament i 
veiem que bé, el proper termini és per al 2021. Que serie un sistema que farie, doncs, 
que hi haguessin uns criteris de pagament més justos, doncs, es pagarie per distàn-
cia recorreguda i es premiarie la fidelitat en els viatges que utilitzes el transport  
públic.

Llavors, nosaltres en aquest cas en concret, votarem favorablement a la propos-
ta, donat que es tracte d’una mesura transitòria, fins que no s’apliqui la T-Mobilitat. 
Pensem que, doncs, va en benefici d’aquells que utilitzen regularment el transport 
públic, per una banda; i sobretot, pensem que la gent jove, i els estudiants, com co-
mentave el diputat dels Comuns, doncs, és bo que tinguen aquesta tarificació, doncs, 
especial, que nosaltres pensem que hauria de ser una tarificació especial generalit-
zada i plana per a tot el territori català.

De fet, la nostra proposta de base serie que hi hagués un pagament, per part de 
la gent jove, de trenta euros mensuals per a tot el territori de Catalunya, que farie, 
doncs, que nosaltres els joves, ens habituéssim a utilitzar el transport públic enfront 
del vehicle privat. És per això que nosaltres, donades aquestes circumstàncies con-
cretes que estave mencionant ara, votarem favorablement aquesta proposta, si bé 
el que nosaltres creiem i el que és greu és que encara, doncs, aquesta T-Mobilitat, 
aquest sistema que serie més just, més ajustat, aquests criteris que comentava, doncs, 
no s’hagi posat en funcionament encara per part del Govern.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. I li agraeixo que no m’hagi canviat de grup. (El diputat riu.) 
Parlant de la proposta de resolució (veus de fons i rialles). Parlant de la proposta 
de resolució de la T-Mobilitat, n’hem parlat molt en aquesta comissió, en el Ple del 
Parlament. Els partits que donen suport al Govern i el propi Govern, quan parlem 
de les zones, de les tarificacions, etcètera, sempre ho fia tot a la T-Mobilitat. Però 
la veritat és que la T-Mobilitat ja porta sis anys de retard i, al pas que anem, jo crec 
que arribarà abans la teletransportació que la T-Mobilitat, eh?

Nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució, però voldria recor-
dar als grups que donen suport al Govern i al mateix Govern, que segur que està 
escoltant, que hi ha una proposta aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya, del 
mes de juliol, que deia i que diu i que nosaltres la..., demanarem al Govern com ho 
pensa aplicar, que si en el cas que la T-Mobilitat el 2021, com s’ha promès, una ve-
gada més, no arribés a funcionar, per les causes que siguin, i com que l’Autoritat 
del Transport Metropolità, segur, segur –no ho dubto– que té tots els estudis fets, 
perquè sinó, seria una irresponsabilitat que no els tingués, respecte a com han de 
funcionar les noves corones tarifàries i quins han de ser els nous models de bonifi-
cacions.

Si la T-Mobilitat no entrés, per les causes que siguin, en funcionament, aquests 
estudis s’apliquin, eh? I per tant, la política pràctica de les tarificacions s’apliquin en 
el model tarifari a Catalunya, com el Govern, des de l’època que el conseller Rull 
era conseller, ha anat explicant que ho faria, eh? I fins ara estem on estem, amb les 
excuses que, any rere any, es donen respecte a la no-aplicació i la posta en marxa 
de la T-Mobilitat.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula, ara, el diputat Santi Rodríguez, en nom del Grup 
Parlamentari Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, des de l’inici de la tarificació integrada, i de la divisió 
per zones, han estat..., són molts els municipis que s’han queixat per l’adscripció a 
una determinada zona, i també són moltes les vegades que hem debatut propostes 
de resolució demanant canvis en les zones, perquè hi havien greuges que enteníem 
que s’havien de reparar.

Fins i tot algunes vegades, aquestes propostes de resolució s’han aprovat sense 
que el Govern hagi fet cas als acords del Parlament i hagi fet els canvis o hagi ma-
terialitzat els canvis acordats, no? Aquest és un altre cas, el de Terrassa és un altre 
cas d’un cert greuge, amb relació a d’altres municipis pel que fa a la zona d’adscrip-
ció, no? Per tant, segurament de forma simbòlica, però nosaltres donarem suport a 
la proposta de resolució, tal com està plantejada.

El que ens sorprèn és que sempre el Govern..., bé, no ens sorprèn perquè és reite-
ratiu, les solucions de tots els mals de la mobilitat sempre acaben estant en l’aplica-
ció de la T-Mobilitat. I un comença a pensar que això de la T-Mobilitat és com ara 
una fantasia, potser semblant a això de la independència, no? S’anuncia cada any, 
ens costa calers i no arriba mai. Home, tant de bo que, com a mínim, la T-Mobilitat 
arribi aviat, en benefici del conjunt de ciutadans de Catalunya.

La presidenta

Gràcies. Diputat Cid, per posicionar-se sobre l’esmena presentada?
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David Cid Colomer

Sí, jo no faré l’esport de risc de fer bromes amb la presidenta de la comissió, 
però (rialles), en tot cas, també perquè l’hi posem difícil amb els constants canvis 
de grups d’alguns diputats, però jo sí que vull referir-me, si..., coneixent de sobres 
l’argument, en aquest cas, i l’argumentari, jo diria, de la conselleria, que reproduei-
xen..., no amb molta fermesa els grups de la majoria, i amb molta, diguéssim, pres-
tesa; però jo crec que hem de trobar algun tipus de solució, eh?

I nosaltres entenem els arguments que es posen damunt de la taula, però sí que 
hauríem d’encarar, potser d’aquest..., en el debat de tarifes d’aquest any, no?, 2020, 
de cara a la propera política tarifària, si som capaços, per exemple, de trobar alguna 
solució en el que són els títols d’ús recurrent. Que, al final, són els que fidelitzen l’ús 
del transport públic. Estem parlant, per exemple, de la T-Jove, o de la T-Mes, que 
hauríem de veure si som capaços, per exemple, de trobar un nou sistema tarifari, o 
trobar algunes solucions puntuals que ens permetin..., que siguin –en un moment, 
també, d’emergència climàtica, en un moment que, a més a més, necessitem poten-
ciar l’ús del transport públic i que, a més a més, hem d’aplicar lògicament també, 
restriccions en l’ús del vehicle privat– fomentar aquest accés al transport públic.

Serà una de les nostres prioritats de cara –en aquest cas, també– al 2020, de la 
feina que volem fer i esperem trobar algunes solucions que permetin –com a mí-
nim aquests títols, no?, de transport públic d’ús recurrent, especialment com deia la 
T-Jove i la T-Mes, puguin ser més econòmics, no només el que és la zona 1, sinó el 
conjunt de les zones tarifàries del transport públic a Catalunya.

La presidenta

Gràcies.
Passem, doncs, a votació aquesta proposta de resolució, amb el text tal com ha 

estat presentat.
Per tant, vots favorables a la proposta de resolució?
Són 6, 8, 9 10, sí? (Veus de fons.) No, 10.
Amb 10 vots favorables, dels grups de Ciutadans, Socialistes, Catalunya en 

Comú Podem i el Subgrup Popular.
Vots en contra?
Són 10 vots en contra.

El lletrat

Hi ha un empat.

La presidenta

Sí, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Repu-
blicà.

El lletrat

Vot ponderat.

La presidenta

Perdó; queda rebutjada la proposta, d’acord amb la ponderació de vots, amb la 
interpretació que en el seu moment va fer la Mesa del Parlament.

(Remor de veus.)
D’acord?

Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500
250-00706/12

Doncs, passaríem al punt número 3, que és la proposta de resolució sobre la pa-
cificació de la carretera B-500, que presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat David Cid.
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David Cid Colomer

Bé, també, el debat sobre la B-500 ha estat un debat recurrent a la Comissió de 
Territori. En tot cas, aquesta és una proposta de resolució que neix de la tasca feta 
pels companys de Podem Sant Fost, que alguns ens acompanyen avui, aquí. I bàsi-
cament, és una proposta per intentar trobar solucions puntuals i que, a més a més, 
jo diria fins i tot que no és una proposta de màxims, sinó que busca trobar solucions 
concretes a una realitat, no?, que està present al municipi i que, a més a més, con-
sideren molts veïns i veïnes que cal abordar-la des d’una major complexitat i pro-
funditat.

Fins i tot, alguns veïns i veïnes estan plantejant la necessitat que hi hagi una 
consulta municipal per estudiar les diferents alternatives que hi ha al municipi, però 
en tot cas, la proposta de resolució no parla exactament d’això, sinó de..., bé, és una 
carretera que té un ús molt intensiu, perquè molts vehicles la utilitzen com una alter-
nativa –en aquest cas– als peatges de la C-32 i la C-33; i que especialment nosaltres 
considerem que, a més a més, no afecta la problemàtica només el que és el nucli prò-
piament urbà, sinó que també afecta el que va entre el quilòmetre 6 i el quilòmetre 12,  
com avui, on hi ha diferents urbanitzacions que, evidentment, també formen part 
del municipi.

El conjunt de propostes, que també ja avanço que acceptem també les esmenes 
presentades, a més a més, amb una transacció concreta que també els hem fet avinent 
d’arribar. Nosaltres creiem que van en la línia d’intentar pacificar el pas d’aquests 
vehicles per la zona urbana; estudiar la possibilitat d’implementar nous passos de 
vianants; també, fins i tot, mesures de seguretat viària que s’utilitzen en algun altre 
tipus de, no?, en aquest cas, de carreteres o fins i tot, vies interurbanes com és la re-
ducció de l’amplada dels carrils, que això fa –per exemple– que normalment el que 
provoqui és reduir-ne la velocitat, òbviament, estudiant-ne la seguretat.

Una esmena concreta, que crec que hem transaccionat, que jo crec que val la 
pena, en aquest cas, que es posi en marxa com abans millor, que és limitar, en 
aquest cas, la velocitat a quaranta quilòmetres a tota la travessera urbana, especial-
ment a trenta quilòmetres a la zona escolar. I estudiar, fins i tot, si es pot establir, en 
el termini d’un any, al conjunt del municipi, aquesta velocitat de trenta quilòmetres 
hora, no?

I després, també, altres tipus de mesures que, evidentment, algunes corresponen 
més directament, en aquest cas, a les de, diguéssim, responsabilitats que té l’ajun-
tament, com és la instal·lació de noves –valgui la redundància– instal·lacions sema-
fòriques. I finalment, també, una necessitat que se situa des de molts veïns i veïnes, 
que és la connectivitat a través del transport públic, entre el que seria el nucli urbà 
més pròpiament dit, i el conjunt, en aquest cas, de les urbanitzacions que, evident-
ment, formen part també del municipi i que tenen una situació molt complicada pel 
que fa a la seva mobilitat, si no és a través de transport privat. I també creiem que 
això cal millorar-ne, doncs, evidentment, la disposició que tenen molts veïns i veï-
nes del municipi.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari Republicà, té la paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, el debat i les propostes respecte a la carretera 
B-500, al seu pas per Sant Fost és un..., si em perdoneu per l’expressió, un clàssic 
d’aquesta Comissió de Territori. Jo diria que hem debatut aquest tema no menys de 
cinc vegades en aquesta comissió en els darrers anys i, en tot cas, sempre hi havia, 
o semblava que hi havia un cert problema, diguem-ne, entre el que era l’ajuntament, 
el mateix ajuntament i el Govern de la Generalitat quant a les aplicacions de les me-
sures.
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És cert que ja s’havien fet algunes intervencions; per part del Govern de la 
Generalitat corresponia fer algunes intervencions que ja s’havien dut a terme per evi-
tar, diguem-ne, l’excés de velocitat en aquest pas; la instal·lació d’algunes càmeres, 
d’alguns radars que permetien la reducció de velocitat. Hi havien algunes mesures 
que s’havien d’aplicar per part de l’Ajuntament i que, en alguns punts, generaven una 
discussió.

Com bé apuntava el senyor Cid, ha acceptat la majoria de les esmenes que hem 
presentat. Són esmenes molt de caire tècnic, potser no ens correspondria a aquest 
Parlament, però que en tot cas, doncs, segurament és fàcil que hi hagi una entesa 
entre l’Ajuntament i la Generalitat en l’aplicació d’aquestes mesures. I després, hi 
ha un seguit de mesures que correspondrien a l’Administració local, que fins ara no 
s’havien dut a terme i que ens arriba que hi ha un compromís, diguem-ne, d’estu-
diar aquestes mesures i arribar a la seva aplicació. Per tant, algunes no són excessi-
vament complicades i que, per tant, des d’aquest punt de vista creiem que es poden 
aplicar de manera més immediata. I d’altres, segurament, requereixen algun tipus 
d’estudi, però, en definitiva, el que ens ha de preocupar, el que ens ha d’interessar 
és garantir la seguretat, especialment el pas, diguem-ne, d’aquesta via pel costat de 
centres escolars i que, per tant, això, diguem-ne, eviti qualsevol accident i reforci les 
mesures de seguretat. I mirar, també, d’intentar pacificar el trànsit, des d’aquest punt 
de vista, tenint en compte que es tracta d’una via plenament urbana.

Esperem que aquesta sigui l’última vegada que portem aquest tema a la comis-
sió, per debatre sobre aquesta qüestió de la B-500 al seu pas per Sant Fost, perquè 
voldrà dir que hem pogut solucionar els problemes que s’han generat. I per tant, ens 
n’alegraríem molt.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa, també, de les esmenes, en nom del Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Saludem, en primer lloc, doncs, els veïns de Sant Fost 
que ens acompanyen. Efectivament, aquesta és la problemàtica habitual d’una via de 
circulació interurbana, quan també al mateix temps suporta, no només molt de trànsit 
urbà derivat d’una situació urbanística, de diferents urbanitzacions que, a més a més, 
en aquest tram també hi ha la presència d’una escola; també hi ha el cementiri.

Sinó que, a més a més, és una via que serveix per eludir altres vies de pagament; per  
tant, significa, doncs, un augment de trànsit. Efectivament, per part del que és el Govern,  
doncs, ha estat objecte de millores de seguretat viària compatibles amb la funcionali-
tat de la carretera, que s’han fet fins ara, encara que precisament aquesta PR que avui 
aprovarem, efectivament, entrem en el detall d’una sèrie de millores tècniques amb les 
quals estem d’acord.

És especialment significativa, i és la que hem transaccionat, de, precisament, 
establir la limitació a trenta quilòmetres per hora a la zona escolar, amb el compro-
mís, també, en un any, d’estudiar-ne la incidència, quaranta quilòmetres l’hora es 
limitarà a tot el tram i trenta a la zona escolar, i estudiar la viabilitat de potser, en el 
futur, doncs, acabar ficant aquesta limitació a trenta la velocitat de la vida, sempre 
que continuï sent compatible amb el fet de ser una via interurbana.

I, efectivament, per descomptat, certament hi ha actuacions que competeixen al 
municipi, com és el tema semafòric, tema senyalització de passos de vianants, enca-
ra que aquí, precisament tindran tota la col·laboració del Govern i evidentment, tota 
la col·laboració del Govern també amb el que és l’altra problemàtica, que, precisa-
ment, degut a la densitat de trànsit ha de col·laborar a alleugerir aquest trànsit, que 
és evidentment la millora del transport públic de Sant Fost amb les urbanitzacions 
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de les Corts, Mas Llombart, la Conreria; perquè en tot el que aconseguim de millo-
ra de transport públic, també alleugerirem la problemàtica que suporta aquesta via.

Per tant, ja anunciem el nostre vot favorable a dos punts de la PR, amb les esme-
nes que han estat acceptades.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat 
Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. No me extenderé porque creo que ya está todo suficiente-
mente más que explicado. Solamente hacer una pequeña reflexión: o sea, desde nues-
tro grupo lógicamente, pues, todo lo que sea pacificar, garantizar seguridad, mejorar, 
evolucionar, pues no nos opondremos, todo lo contrario. Yo creo que la PR está plan-
teada de una manera correcta, propositiva, delegando en los técnicos que sean ellos 
los que decidan, o sea el político decir..., detecta una problemática, pero deriva a los 
técnicos en una solución que sea seria, que no sea simplemente política.

Votaremos a favor, lógicamente, porque creo, a más a más, que con las esme-
nes del Govern, el redactado y la PR se ha mejorado sustancialmente; pero sí que 
no puedo dejar de hacer una pequeña reflexión: es la quinta vez que esto viene al 
Parlament, ¿no? Nosotros podemos ir aprobando cosas y aprobando cosas, pero son 
brindis al sol. Me parece que ya lo ha dicho algún company: a ver si hay suerte y 
esta ya es la definitiva. Y no llega otra vez este tema, otra vez repetido, porque será 
síntoma de que esta problemática todavía no se ha resuelto.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar, té la pa-
raula el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Anunciar-los que nosaltres donarem suport a aquesta pro-
posta de resolució. Com deien altres diputats, no és la primera vegada que parlem de 
la problemàtica de la B-500, al seu pas pel municipi de Sant Fost de Campsentelles.

Nosaltres donarem suport, torno a repetir, perquè tot el que sigui pacificar i mi-
llorar la convivència entre el vehicle i els vianants, ens sembla bé; tot i que consi-
derem que aquestes són unes mesures low cost, eh?, per al Govern, i, malgrat això, 
les recolzarem. Aquest Parlament també ha aprovat i ha encarregat al Govern de la 
Generalitat el fet de tirar endavant, ja, la variant de la B-500, en el seu pas per Sant 
Fost, eh?

El mateix conseller, amb resposta a aquest diputat, li va manifestar que ja s’ha-
vien encarregat els estudis previs per fer aquesta variant; esperem que no es demorin 
tant els estudis previs i el projecte executiu, com la T-Mobilitat, per donar sortida 
a la problemàtica d’aquesta carretera. Perquè, malgrat que en el 2021 aixequem els 
peatges de la C-33, i de la C-32, atès que ja són unes vies d’alta capacitat que estan 
saturades, de ben segur que aquells ciutadans i ciutadanes d’ambdues comarques, 
del Barcelonès Nord i la gent que viu al Vallès Oriental i Occidental; però sobretot 
les persones que viuen al Barcelonès Nord i que venen i que treballen en empreses 
que estan ubicades als polígons del Vallès Occidental i Oriental, seguiran fent servir 
la B-500, atès el col·lapse, eh?, la saturació que a les hores punta aquestes vies d’alta 
capacitat ja tenen.

La solució de la B-500, des del nostre punt de vista, passa, indubtablement, per-
què en els trams urbans es puguin fer les variants adients perquè no entri en col·lisió 
el que és el transport privat i públic, també, de mercaderies i persones amb la neces-
sària pacificació d’aquestes vies en els seus trams urbans.
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La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Exacte, en la mateixa línia; tornarem a aprovar mesures per 
tal de pacificar el trànsit de la B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles, però 
és evident que aquesta no és la..., ni és ni serà la solució definitiva. La solució defi-
nitiva, òbviament, passarà per la variant i que permeti alliberar de trànsit passant, 
doncs, tots aquests llocs sensibles del municipi de Sant Fost.

La presidenta

Gràcies. Diputat Cid, vol..., sobre les esmenes que ha acceptat?

David Cid Colomer

Sí; bé..., dir que havíem acceptat el conjunt de les esmenes i després també agrair 
la transacció acordada. I, en tot cas, només acabo amb una reflexió, és a dir: qual-
sevol decisió que es prengui sobre la C-500, crec que hauria de tindre en compte 
l’opinió dels veïns i veïnes de Sant Fost i crec que aquesta hauria de ser, també, la 
nostra voluntat.

La presidenta

Gràcies.
Doncs passaríem a votar aquesta proposta de resolució número 3, en el benentès 

que els punts 1, 2, 4 i 5 és el text de les esmenes presentades i acceptades. I el punt 
número 3 està transaccionat.

D’acord?
Doncs, vots a favor?
Doncs, ho acceptem.
Queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de 
Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell

250-00708/12

Passaríem ara al punt número 4, que fa referència a la problemàtica de les zones 
inundables de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell. Presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula per a la seva defen-
sa, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Un moment, que m’estaven preguntant sobre una altra proposta de resolució, 
avui tinc un dia una mica intens, en aquesta comissió. Bé, tornem-hi..., a veure, 
doncs, aquesta és una proposta de resolució que hem treballat conjuntament, també, 
amb la diputada del Camp de Tarragona, la senyora Yolanda López. Bàsicament, fa 
referència als barris marítims del Vendrell, que sistemàticament, degut a una mala 
planificació urbana i a la manca d’un sistema de recollida d’aigües pluvials, es tro-
ben, en aquest cas, amb inundacions. Especialment, el que fa referència a la llera 
de la riera de la Bisbal, que recorre el municipi fins a la desembocadura de Sant 
Salvador, no?

Especialment, els dies de pluja intensa, el que es produeix és que queda tallat el 
trànsit entre una banda i banda de la llera, degut a la manca d’infraestructures; com, 
per exemple, en aquest cas, un pont elevat que permetés la connexió entre aquestes 
dues bandes de la llera, no? Això el que provoca és que els veïns, moltes vegades, 
per anar a la població veïna del Vendrell hagin de recórrer, en aquest cas, quinze 
quilòmetres; és a dir, hagin de fer un trajecte de quinze quilòmetres, quan normal-
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ment és un trajecte que, en aquest cas, doncs, que té una..., no?, una distància de dos 
o tres quilòmetres.

Nosaltres, també agrair, en aquest cas, la voluntat, no?, dels grups que han pre-
sentat les...esmenes per poder-les treballar i transaccionar. Simplement, dir que la 
primera bàsicament hem acceptat o hem fet una transacció molt, molt puntual, que 
bàsicament situem un termini, diguéssim, de calendari per a aquest, no?, aquests tre-
balls tècnics per a l’actualització de la informació que tenim sobre la inundabilitat 
del tram de la riera.

I acceptarem les dues propostes d’esmena, la dues i la tres, bàsicament per –com 
a mínim– començar a posar fil a l’agulla a resoldre aquesta situació.

La presidenta

Perdó; gràcies diputat. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula, 
per al Grup Parlamentari Republicà, el diputat Francesc Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, presidenta. La proposta de resolució vol fer propostes per resol-
dre una mala planificació urbanística en la desembocadura de la Riera de la Bisbal, 
que a més de problemes per una mala recollida d’aigües pluvials, ocasiona una greu 
problemàtica quan Protecció Civil, tot sovint ha de tallar el trànsit de pas per perill 
d’inundacions, sense una solució de garanties.

La proposta de resolució vol analitzar o estudiar els models hidràulics, per als càl-
culs d’inundabilitat acurats i conèixer amb tot detall la perillositat. Hem transaccio-
nat el punt primer, per tal de tenir un calendari per a aquests estudis, amb el model 
hidràulic que pertoca. I també s’han acceptat les esmenes per als punt 2 i 3. Volem 
agrair al Grup de Catalunya en Comú Podem, per haver arribat a aquest consens.

Una vegada actualitzats els treballs tècnics del punt primer, caldrà valorar quina 
és l’actuació que ha de resoldre la problemàtica d’inundació en aquest tram, tenint 
en compte també, la seva importància ecològica. I a més, caldrà assessorar, com in-
dica el punt 3, l’Ajuntament del Vendrell, per a les solucions puntuals que es puguin 
anar aplicant mentrestant.

Per tot això, votarem a favor, com no pot ser d’altra manera, d’aquesta versió 
transaccionada i esmenada i esperem que, properament es vagin resolent aspectes 
com aquest, fruit d’una mala planificació urbanística i de la poca avaluació am-
biental que es feia històricament. I d’aquí, la importància, no només de resoldre les 
males herències, sinó també de planificar bé en el futur.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per la defensa, també, de les esmenes, en nom del Grup Parlamentari 
Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, és lògic que per part del Grup de Co-
muns s’hagi plantejat aquesta qüestió amb relació al tram final aquest de la riera de 
la Bisbal, que va del Vendrell fins a Sant Salvador, perquè, efectivament, a la zona és 
sobrerament conegut el problema recurrent d’inundacions en cas d’avingudes, fins i 
tot en casos que s’han endut, moltes vegades cotxes. I moltes vegades, senzillament 
per previsió, doncs, el tall de trànsit que obliga els veïns a fer una notable volta.

Per part de l’ACA ja es té classificat que Sant Salvador estava en un tram de risc 
d’inundació i precisament ja s’estan duent a terme els treballs tècnics d’actualització 
de la informació de la situació d’aquest risc. I perquè per aquest motiu, d’aquí deriva, 
doncs, que s’hagi assumit aquest compromís, perquè entenem, doncs, que també és 
urgent, doncs, d’acabar aquests estudis tècnics d’actualització d’aquesta informació 
de la perillositat als barris del Vendrell que desemboquen a Sant Salvador, mitjan-
çant aquest model hidràulic bidimensional.
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I efectivament, una vegada acabats aquests estudis –llavors sí que caldrà– aquests 
estudis hauran d’incloure la valoració de si cal impulsar alguna actuació per tal de 
resoldre la problemàtica d’inundació que ve molt condicionada per la situació urba-
nística, que no es pot modificar. Existeix la trama urbana que actualment existeix, i 
sobre aquesta no s’hi pot incidir, però l’estudi determinarà quines mesures es poden 
prendre per, també, fer-les compatibles amb la importància ecològica d’aquest tram 
final; també, no només ecològica en fauna i flora, sinó de la plana agrícola adjacent 
a la desembocadura i al projecte de renaturalització del Mas Madrigueres. I lògica-
ment, també, amb la corresponent col·laboració i assessorament a l’Ajuntament del 
Vendrell, com correspon al Govern.

Per tant, agraïm –com dic– el plantejament de la proposta de resolució, perquè 
també som coneixedors del problema i agraïm, també, la bona predisposició a ha-
ver pogut arribar a acords amb relació a la mateixa, doncs, anunciem el nostre vot 
favorable.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula ara el diputat 
Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; gràcies presidenta. Bueno, voy a explicar una cosita que a lo mejor no ha que-
dado clara: naturalmente que votaremos a favor de hacer un estudio de inundabili-
dad y de la peligrosidad de posibles inundaciones; naturalmente que, valorar si hace 
falta impulsar alguna actuación, pues, la valoraremos a favor y asesorar al ajunta-
ment, por supuesto que también se tiene que votar a favor.

Pero nadie ha dicho que el verdadero problema por el que ha venido esta pro-
puesta a la comisión es porque hay una vía de comunicación, que atraviesa una rie-
ra, que la atraviesa a través de un vado. O sea, es una carreterita que baja a la riera 
y vuelve a subir. Y naturalmente, que se inunda, porque los vados que atraviesan 
rieras, cuando baja agua, pues, no se pueden cruzar.

Y nadie ha hablado, o se ha hablado de referencia, de aclarar si realmente aquí 
hace falta un puente o no hace falta un puente. Para saber si esta vía se tiene que 
utilizar de manera permanente, con un puente o no. O tenemos una vía que queda 
cortada, cuando naturalmente por la riera baja agua. Yo creo que vale la pena que, 
desde el ayuntamiento se posicionen sobre el punto por el que interesa hacer el des-
vío de la comunicación, si por donde está pasando la vía actual, o más arriba, que 
se está debatiendo por un plan urbanístico que está en desarrollo. Y naturalmente, 
el ACA debe saber cuál es el punto más idóneo por el que mejorar esta vía de comu-
nicación, si es que es necesario.

Por lo tanto, daremos el voto a favor, pero volver a decir que el problema de inun-
dación, sobre todo es porque se corta la vía precaria a través de un vado, y no porque 
haya inundaciones de viviendas o de zonas urbanas.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula ara el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Per anunciar el vot favorable a la proposta de resolució. Ara, llegint 
l’exposició de motius de la proposta de resolució, justament parla d’això que ara el 
diputat Domínguez deia, no? La necessitat d’un pont elevat i crec que en la defensa, 
el diputat David Cid també n’ha parlat.

En tot cas, anunciar-los el vot favorable a la proposta de resolució.
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La presidenta

Gràcies. Pel Subgrup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi Rodrí-
guez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per anunciar el nostre vot favorable a la proposta de 
resolució. I no sé si s’havia dit o no, no els havia dit que hi havia una via, però, si 
no hagués estat la via, la problemàtica no seria quan s’inunda, seria sempre. I com 
s’està parlant d’una problemàtica quan hi ha inundacions, entenem que és perquè la 
via existent és la que s’inunda i per tant, no permet el pas.

La presidenta

Gràcies. Senyor Cid, vol posicionar-se? Entenc –i això sí que m’ho hauria d’acla-
rir– que s’accepten les esmenes dues i tres i el punt 1? (Veus de fons.) Que no tenim 
(Veus de fons.) Ens hem trobat que ens han donat dues còpies de la mateixa i aques-
ta no hi és. O sigui, que possiblement ens hem equivocat en aquesta, i ha una còpia 
repetida. D’acord, perfecte, doncs ja està; d’acord.

Ara sí; endavant, senyor Cid.

David Cid Colomer

Bé, doncs, com deia, acceptem l’esmena 2; l’esmena 3 i, en tot cas, transaccio-
nem l’esmena 1 amb un termini, doncs, concret en el calendari per poder resoldre 
aquesta problemàtica. Evidentment, a l’exposició de motius es parla, doncs, que, no?, 
hi ha una manca d’infraestructures, en aquest cas, d’un pont per creuar, tal com cita. 
I en aquest cas, també, la proposta de resolució, doncs, valora si cal impulsar l’ac-
tuació amb altres mesures per resoldre la problemàtica d’inundació.

Per tant, nosaltres entenem que la PR, de totes totes, recull la necessitat de, no?, 
evidentment, de resoldre aquesta situació.

La presidenta

Gràcies.
Doncs, passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució número 4, recor-

dant que el punt 1 està transaccionat i als punts 2 i 3 s’han acceptat les esmenes 
presentades.

Vots a favor?
Doncs, s’aprova per unanimitat aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès
250-00711/12

I passaríem a la votació..., i la discussió prèvia de la proposta de resolució núme-
ro 5, sobre la retirada de l’amiant de Badia del Vallès, que ha estat presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Pol..., 
Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gibert; (Rialles.) Gràcies, presidenta.

La presidenta

És per tornar-t’ho...

Pol Gibert Horcas

Sé que soc nou per aquí, però bé..., ja ens anirem coneixent sinó... (Rialles.)
Avui (el diputat riu) presentem aquesta proposta de resolució, els grups de la 

Comissió de Territori, evidentment, coneixen la situació de Badia del Vallès, un mu-
nicipi de la comarca del Vallès Occidental; un municipi infrafinançat històricament, 
que té una llei pròpia de finançament; un municipi on hi ha moltes dificultats per 
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tirar endavant, no? Evidentment, avui presentem un tema molt concret, que afecta 
l’amiant dels edificis de Badia del Vallès; uns edificis que són uns dos-cents, bàsica-
ment, és tot el poble, bàsicament tot el poble està fet amb edificis dels anys setanta, 
construïts en aquells temps per l’Instituto Nacional de Vivienda i que, evidentment, 
ara pertanyen a l’Incasòl, no?

Edificis afectats per fibrociment, per amiant i per diverses patologies que els fan, 
actualment, doncs, deficients. I que, per exemple, no passen les ITEs a les quals es-
tan obligats a veure’s sotmesos. Ens trobem davant d’un perill imminent de despre-
niments a molts d’edificis, amb danys exteriors que comporten, evidentment, un risc 
de dispersió de fibra d’amiant i per tant, un risc evident per a la salut pública, que 
afecta els habitants de Badia del Vallès.

No trobem cap municipi com aquest enlloc de Catalunya, un municipi que es-
tigui afectat íntegrament per amiant cada un dels seus edificis. Tant és així, que el 
propi municipi està fent, d’acord amb els veïns, actuacions a diferents àmbits, entre 
ells escoles de primària; o per exemple, edificis municipals que també estan afectats 
per l’amiant. I com us dic, és un municipi que no disposa d’un finançament sobrer 
com per fer aquest tipus d’actuacions.

És per això que, el 2007 es va fer el Pla director d’obres revisat, el PDOR, on es 
va intervenir en trenta comunitats per retirar l’amiant; trenta, i en queden més de 
cinquanta, encara, dos anys després, per intervenir. Per tant, és evident que aquest 
pla no està funcionant i que no s’està aplicant com es devia aplicar. Dit això, ho 
repeteixo: Ajuntament de Badia del Vallès està intentant catalogar quins elements 
d’amiant hi ha, diagnosticant i actuant de manera urgent en els elements que no po-
den esperar més. Això amb càrrec al pressupost de l’ajuntament i dels veïns, per 
tant, és una situació que no es pot aguantar durant molt de temps més.

El que volem amb aquesta proposta de resolució és que s’incloguin, dintre del pla 
director, edificis que no estaven contemplats, aproximadament més d’un 20 per cent 
d’edificis no estan contemplats dintre del Pla director i també estan afectats per amiant.  
I el problema és que també s’incloguin aquests edificis, perquè també tenen dret a ser 
reparats. L’ajuntament treballa constantment amb l’agència diferents propostes per 
intentar abordar aquesta problemàtica. 

I estan en negociacions, però sí que volíem que el Parlament es posicionés per 
intentar que aquests edificis estiguessin dintre d’aquest pla. Hem pogut parlar amb 
el diputat Sanglas sobre aquest tema i hem aconseguit una transacció que teníeu tots 
els grups a la vostra taula, per intentar encabir les dues sensibilitats: la que vol el 
municipi i el que també vol el govern. I hem arribat a un acord que crec que és sa-
tisfactori per les dues bandes, en el qual s’inclouen aquest tipus d’edificis, també, en 
el Pla director. Així que, sense més, un agraïment a la comissió.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de l’esmena presentada, té la paraula el diputat Marc 
Sanglas, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Com bé exposava el diputat Gibert, la situació diguem-ne, 
del municipi de Badia és excepcional, eh? És un municipi creat a redós de tres mu-
nicipis; un nucli que es comença a crear els anys setanta i amb una tipologia cons-
tructiva en alçada i, segurament, no amb els millors materials, i és el que ha acabat 
passant.

El tema de l’amiant és un tema d’alta sensibilitat en aquesta zona del Vallès, per-
què per bé que l’àmbit, també, de Cerdanyola hi ha hagut en molts casos patologies 
sobre aquesta situació i per tant, diguem-ne, és un tema molt sensible. El Govern 
també és sensible a aquesta situació i és coneixedora de la situació existent i de la 
peculiaritat, diguem-ne, del municipi. Cosa que, diguem-ne, l’any 2007 es va apro-
var aquest pla director d’obres revisat, per fer front a aquesta situació.
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Aquest pla, el que preveu és una aportació per via municipal, preveu una apor-
tació per via dels veïns i una aportació per part del Govern de la Generalitat. En 
alguns casos, diguem-ne, hi ha hagut dificultats en la gestió, bàsicament també pel 
que significa això; és a dir, hi ha un compromís, diguem-ne, que el Govern de la 
Generalitat posarà els recursos quan, diguem-ne, prèviament, ho hagin fet les comu-
nitats de veïns en les quals s’hagin de fer les intervencions. I per tant, això en alguns 
casos, ha pogut dificultar la gestió del tema, però mai hi ha hagut manca de voluntat 
per part del Govern de tirar endavant.

És més, la mostra, diguem-ne, del compromís del Govern de la Generalitat en 
la retirada de l’amiant, queda clar també en les aportacions i en els recursos que ha 
destinat el Departament d’Educació per fer la retirada de l’amiant a les escoles de 
primària i a l’institut existent en el municipi. Per tant, des d’aquest punt de vista, 
un compromís del Govern en aquesta matèria i n’és sensible. Tan sensible com, en 
el que planteja el diputat Gibert, poder ampliar, poder mirar en quins casos queden 
alguns edificis que van quedar fora de la primera previsió, que puguin ser inclosos 
d’acord amb la normativa.

I en tot cas, agrair també la predisposició a arribar a aquesta transacció, que ha 
fet possible aquest acord.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes, també, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Molt bon dia a tothom; gràcies, presidenta. De fet, certament, com ja s’ha dit, 
el municipi de Badia és un municipi molt singular, no? És un municipi que es va 
crear de nou, eh?, en el marc, diguem-ne, d’una urbanització que estava a cavall 
de dos termes municipals. No de tres, de dos termes municipals: de Barberà i de 
Cerdanyola, no? Un municipi amb molta identitat, diguem-ne, social, amb una 
fortalesa identitària molt important; però això també li va suposar, doncs, un se-
guit de problemes, doncs, tant de finançament, pel mateix municipi, com per les 
característiques de la pròpia edificació dels edificis. És a dir, tots els edificis van 
ser creats, diguem-ne, en el mateix moment. Per tant, tots els edificis tenen unes 
característiques molt similars; es van construir en un moment on els materials de 
fibrociment d’amiant eren molt habituals i a més a més, segurament en aquest cas 
concret de Badia, doncs, s’hi va fer unes..., van ser especialment utilitzats, atesa 
la proximitat, doncs, de la fàbrica d’Uralita. Raó per la qual, doncs, Badia, com 
també els municipis de l’entorn, el tema de l’amiant és un tema molt sensible i un 
tema, doncs, que cal intervenir i de fet, s’està intervenint: Barberà, Cerdanyola, 
Ripollet, Badia, no? 

De fet, la voluntat, tal com ja s’ha dit, també..., compartim, diguem-ne, la sensi-
bilitat del Grup Socialista a portar aquesta proposta; compartim l’objectiu que cal, 
diguem-ne, fer tot el que l’Administració tingui al seu abast per fer front d’una ma-
nera frontal, valgui la redundància, a aquesta problemàtica; tenint en compte, di-
guem-ne, quina és la situació. Però, a la vegada, fer-ho de la millor manera possible, 
respectant el que són les normatives i intentant que la cooperació entre l’ajuntament 
i els veïns sigui compartida també, quant a l’actuació.

Intentar millorar, també, aquest..., el Pla director d’obres revisats en el sentit que 
també ens consta, doncs, que hi ha més edificis, segurament, que no estan contem-
plats en aquest Pla i per tant, caldria incorporar-los. Per tant, cal una revisió, doncs, 
del propi Pla i també incentivar, diguem-ne, la participació tant dels veïns, perquè es 
comprometin, també, en la gestió d’aquesta problemàtica i del mateix ajuntament.

En aquest sentit, agraïm també la disposició, doncs, d’acordar una transacció a 
la proposta del Grup Socialista, de manera que ens permet a tots encarrilar per la 
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via, diguem-ne, efectiva de la gestió d’aquest problema, tan aviat com sigui possible. 
Tenint en compte, també, que hi ha propostes de subvenció per part del Ministeri 
que poden cobrir una part d’aquestes obres. Per tant, crec que, amb la cooperació, 
doncs, dels veïns, que són els qui més interessats, doncs, en que això es resolgui i 
per tant, convindria que ells també incorporessin, diguem-ne, els seu compromís de 
cooperació en aquest sentit.

El de l’ajuntament i de l’Administració de la Generalitat, doncs, per poder 
–Adigsa, en aquest cas– per poder abordar aquest pla, tan aviat com sigui possible, 
de forma efectiva.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat Sergio Sanz, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bé, anunciar en primer lloc que nosaltres donarem suport a 
aquesta proposta de resolució. Ciutadans vam estar reunits fa uns mesos amb l’As-
sociació de Veïns de Badia del Vallès i vam estar veient les patologies, vam estar 
veient les ITEs. Vam veure que, en molts casos, la patologia venia derivada d’una 
falta de manteniment; potser no directament als elements amb amiant, sinó fins i 
tot a l’estructura de suport. Els que ho coneixen saben que hi ha uns safarejos que 
s’han estat canviant per balconades, amb uns sistemes promoguts des de la mateixa 
Administració i amb participació econòmica dels veïns. 

El que passa és que és veritat que Badia del Vallès també és un dels municipis 
amb unes de les rendes per capita més baixes i per tant, doncs, tot i que això, ara, 
en la seva majoria siguin habitatges privats, que tenen un règim de protecció, és ne-
cessari que l’Administració s’impliqui per eliminar aquests materials d’amiant que 
són perjudicials per a la salut pública.

Per tant, dir el que vam dir als veïns: que tindran el nostre suport i la nostra col-
laboració en tot el que pugui ajudar a retirar aquests materials i animem les diferents 
administracions a col·laborar entre elles, perquè el que cal és solucionar els proble-
mes de les persones. I en aquest sentit, com que aquesta proposta de resolució va 
orientada a aquest objectiu, li donarem suport.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat David Cid, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Breument, bàsicament per dir que donarem suport a la proposta de resolució i 
evidentment, que creiem que la problemàtica de l’amiant és fonamental abordar-la, 
no només a nivell municipal, sinó també fins i tot a nivell de transport públic, com 
està fent l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, en tot cas, doncs, òbviament, donar 
suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per anunciar el nostre vot favorable a la proposta.

La presidenta

Gràcies. Diputat Pol Gibert, vol respondre quelcom a les esmenes presentades? 
(Pausa.)
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Doncs passaríem a votació aquesta proposta de resolució, amb el benentès que es 
vota el text que s’ha transaccionat.

Vots favorables a aquesta proposta de resolució?
Doncs, s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre l’habilitació del baixador del servei de trens 
de rodalia a Premià de Mar

250-00714/12

I passaríem a la discussió de la proposta de resolució número 6, sobre l’habili-
tació del baixador del servei de trens de rodalies a Premià de Mar, que presenta el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat José 
Maria Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Hoy, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta una propuesta de resolución para la puesta en marcha de la es-
tación de tren del barrio de Can Pou, de Premià de Mar. El apeadero de trenes de 
Premià de Mar se construyó hace más de medio siglo; concretamente, en 1964, pero 
nunca ha entrado en funcionamiento. En esa época, tenemos que recordar que se 
construyeron dos apeaderos en esa zona del Maresme; uno, en Cabrera de Mar, y el 
otro, en Premià de Mar, cuando la población del municipio de Premià de Mar no lle-
gaba a los ocho mil habitantes y la población de Cabrera de Mar rondaba los mil se-
tecientos habitantes.

Al final, esos dos proyectos fueron abandonados, pero han seguido caminos distin-
tos. Una parte, el apeadero de Cabrera de Mar, se rehabilitó y se puso en marcha en el 
año 2003; mientras que el de Premià de Mar sigue abandonado y yo diría que, en estos 
momentos, ya existe hasta un peligro de derrumbe de esa infraestructura. Para el de 
Premià de Mar, en el año 2008, se consignó en los presupuestos generales del Estado 
una partida para la ejecución de las obras. De hecho, muchos de los vecinos de la zona, 
muchos de los vecinos del barrio de Can Pou, adquirieron sus viviendas bajo esa prome-
sa. Las inmobiliarias y los vendedores les decían que, en breve, tendrían allí una esta-
ción de tren, que les facilitaría la movilidad para ir a trabajar; que facilitaría la movilidad 
de sus hijos para ir a estudiar o para ir a la universidad; que les permitiría no depender 
del coche en sus desplazamientos.

Pero el proyecto, nunca se puso en marcha a pesar de las promesas políticas de 
los distintos alcaldes que ha tenido la ciudad. Uno de ellos, el que es hoy el actual 
conseller d’Interior, el señor Miquel Buch, que fue un defensor de esta infraestructu-
ra. Y además de ese compromiso político, debemos tener en cuenta que, si en 2008 
ya estaba justificada su construcción y activación, en este momento todavía tiene 
más sentido hacerlo, a la vista de la evolución de los datos. La población de Premià 
de Mar ha crecido, y de esos ocho mil habitantes, ha pasado a rozar los treinta mil; 
siendo el segundo municipio más poblado de todo el Maresme.

Por otra parte, la zona tiene un nuevo equipamiento, el área comercial del puer-
to de Premià de Mar, con una influencia sobre más de 250.000 vecinos y vecinas, y 
que se une a otros equipamientos, como el instituto o el colegio de la Mar Nova, un 
colegio que hay que denunciar que, por desgracia, sigue en barracones y que tam-
bién están en esa zona de influencia de esa estación de tren. Además, según el plan 
de movilidad urbana de Premià de Mar, elaborado en 2017 y con la colaboración de 
la diputación, 10.000 viajeros utilizan la estación de Premià de Mar en un día labo-
rable. Con un incremento continuo del número de viajeros a lo largo de todos estos 
años, además de ser un punto de intercambio modal para enlazar con los autobuses 
interurbanos de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt.
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Además, en una situación de cambio climático, de calentamiento global, el tren 
ya no es solo una necesidad, es una apuesta imprescindible de futuro, y tenemos 
que facilitar e incentivar su uso. Desde el punto de vista político, como les decía, el 
proyecto cuenta con el consenso de todos los grupos municipales de Premià de Mar, 
así lo han expuesto en reiteradas ocasiones en los plenos. Y con un amplio apoyo de 
los vecinos y vecinas del municipio, que en más de una ocasión han protestado para 
conseguir esa infraestructura.

Por todo lo expuesto, apelo a que el sentido de su voto sea a favor, y podamos 
iniciar las gestiones para hacer realidad esta infraestructura, que consideramos que 
es primordial para Premià de Mar.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula el diputat José 
Rodríguez, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Les nostres esmenes anaven a poder fer un estudi de la via-
bilitat social, també, d’aquest nou baixador. Perquè la creació d’un nou baixador, en 
qualsevol línia, pot tenir beneficis. Evidentment, els usuaris potencials que viuen a 
prop es beneficiaran, però té uns costos i no només econòmics; té uns costos perquè 
significa més temps d’espera a tota la línia R1, uns trajectes de tren que s’allarguen, 
un temps d’operacions que redueix l’eficiència de tota la línia.

I tot i que les tecnologies de senyalització de les operacions pot millorar molt 
la freqüència de pas de combois, el que no podem modificar són els temps neces-
saris perquè els usuaris de rodalies pugin i baixin a cada estació i baixador. La PR 
original va molt encaminada a donar per fet que aquest baixador ja queda justifi-
cat pel seu benefici social i pel nombre d’usuaris que es veurien beneficiats pel cost 
del temps i no té en compte el cost de temps i menor eficiència que patiria la resta 
d’usuaris de la línia R1 Nord. 

Per part del Govern i els grups que li donen suport, no podem donar per fet que 
aquest..., per molt que ho demani el mateix municipi, no podem donar per fet que aquest 
benefici sigui justificat al cost social que tindrà. Per tant, també recordar que Adif i les 
inversions en les seves infraestructures, depenen directament del ministeri, que sabem 
la manca de preocupació d’aquest ministeri i d’Adif a mantenir una infraestructura fer-
roviària en condicions, i dubtem que si el baixador de Premià es demostra necessari i 
socialment justificat, vulguin coordinar-se per fer-ho.

Per això hem fet aquestes esmenes, que van encarrilades a: primer, valorar la 
viabilitat funcional i tècnica d’un nou baixador i, per l’altra, instar el Ministeri de 
Foment l’execució d’aquest condicionant, prèviament si és idoni o no.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa, també, de les esmenes presentades, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada..., perdó...

Elena Fort i Cisneros

La diputada Fort.

La presidenta

D’acord, endavant.

Elena Fort i Cisneros

Bon dia, presidenta. Seguint ara l’explicació que ha donat el meu company, som 
conscients que aquesta és una reclamació llarga, que té un historial i que és de la 
màxima sensibilitat en el municipi i que, a més, genera consens de tots els grups 
municipals. Per tant, d’això, no en tenim cap dubte.

Tanmateix, no ens podem posicionar a favor de la proposta concreta, perquè els 
termes en els que es planteja entenem que sobrepassen el marc competencial es-
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tablert, en primer lloc. També és curiós que ens demanin actuacions a fer com a 
Govern, que directament no es poden fer perquè no en som directament competents. 
Vostè mateix ha dit, en un dels antecedents, que això ja estava pressupostat en els 
pressupostos generals de l’Estat i per tant, és l’Estat el que hauria de decidir qui ges-
tiona. I en aquest sentit, deixi’m dir-los que ja ens agradaria tenir competències ple-
nes en matèria ferroviària, que incloguin la gestió de les infraestructures, com s’ha 
demanat infinitat de vegades, tantes com se’ns han negat.

I m’agradaria recordar-los que, des del Govern de la Generalitat, del color que 
sigui, ja s’ha demostrat la força de la gestió brillant que s’ha fet amb Ferrocarrils. 
Per tant, potser podem fer el debat en altres termes, i podríem acabar parlant de 
totes aquestes peticions més concretes. En el sentit aquest que els comento, ja vam 
presentar aquestes esmenes, ajustant-se al nostre marc competencial i el que podíem 
fer des del Parlament i des del Govern.

Entenem que davant de la problemàtica que es planteja, també el punt segon 
és una elaboració d’un estudi de viabilitat funcional, com ja ha dit el meu com-
pany, i no un informe tècnic, que sobrepassaria, segurament, la capacitat que té el 
Govern. I en aquest sentit, una vegada tinguem aquí una conclusió d’aquest estudi 
previ, segurament instar a qui és competent per prendre aquestes decisions i adap-
tar la seva execució. Altrament, també m’afegeixo a l’argument que ha presentat 
el meu company, que és cert que segurament la població de Premià més propera 
pot sortir ara com a beneficiària, però que també hi ha la resta d’usuaris de la lí-
nia R1, que poden sortir-ne perjudicats, atès que una nova parada pot generar més 
retards encara.

Només m’agradaria recordar aquí que la situació d’aquesta línia és certament 
estranya. I el recorregut Barcelona-Mataró empra més temps, actualment que en el 
moment de la seva inauguració, al segle xix, quan anaven amb trens de vapor. Per 
tant, malauradament sí; entenent la sensibilitat de la proposta que es fa, en els ter-
mes que ha estat feta, hi haurem de votar en contra.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada Fort. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socia-
lista, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Estem en el món del paradigma, no?, que és el paradigma de la lluita i sobretot, 
com ens adeqüem a les conseqüències del canvi climàtic. I, des d’aquest punt de vis-
ta, té una funció molt important a totes aquelles propostes, inversions, millores que 
fem sobre el transport públic.

És veritat que quan s’introdueix una nova estació, sigui estació, baixador, etcètera, 
sobre una línia de rodalies, implica unes afectacions tècniques, unes afectacions so-
bre horaris, sobre freqüències, que cal analitzar-les amb deteniment, eh? Això no és 
un metro, per tant, té unes altres funcionalitats. Ens semblava bé la primera esmena 
que no ha estat acceptada, pel que sembla, pel Grup de Ciutadans, respecte a la via-
bilitat tècnica d’aquest nou baixador, quines afectacions, no?, tindrà sobre el conjunt 
de la línia de les operacions de freqüències, dels horaris comercials, etcètera.

Ens hauria semblat oportú que s’hagués acceptat, legítimament el grup propo-
sant no ho fa, i és cert que estem parlant, després, d’una infraestructura que no és 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, que és titularitat de l’Estat i que, per tant, 
el competent respecte a les inversions a efectuar és Adif, no?, que és l’operador fer-
roviari. Tan cert és això com que, en el pressupost d’Espanya de l’any 2008, ja es va 
introduir una inversió per parlar de posar en funcionament aquesta infraestructura. 
Eren altres temps, eren altres governs, tant aquí com allà. I aquí, sí que ens sembla-
va adient la proposta que fa el grup proposant, de coordinar-se, que el Govern de 
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la Generalitat es coordini amb el Ministeri de Foment, per tal de poder abordar la 
necessitat d’aquesta inversió.

Per tant, presidenta, nosaltres li demanem votació separada dels dos punts, per-
què farem una votació diferenciada en cada un d’aquests.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat David Cid, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Bé; nosaltres compartim en aquest cas l’esperit de la proposta de resolució, per-
què a més a més, com es deia, jo diria que de manera reiterada per diferents grups 
municipals, a nivell de Premià de Mar, no?, han reclamat, en aquest cas, aquesta 
millora de la infraestructura.

Evidentment, com es deia, cal tenir en compte, doncs, l’afectació que té sobre 
–en aquest cas– la línia ferroviària, en el sentit de, bé..., de quin és, no?, l’ús de la 
infraestructura i fins i tot, la periodicitat de pas dels trens. Però, en definitiva, tam-
bé, com es deia, és una reclamació que neix des de dins del municipi i el conjunt, en 
aquest cas, dels grups municipals, no?

Nosaltres donarem suport, en aquest cas, a la proposta de resolució. Sí que crec 
–no em vull estar de dir-ho– que crec que bé, bàsicament, crec que el diputat no 
ha fet una molt bona intervenció de la comissió de foment del Congrés, però en tot 
cas, evidentment, doncs, disposats a trobar solucions per poder-ho abordar des de 
Catalunya.

La presidenta

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Quan es planteja un baixador, com s’està plantejant ara, i es planteja 
perquè, doncs, històricament ja hi havia aquesta reivindicació i és una reivindicació 
des del punt de vista municipal, s’han de tenir en compte, s’han de tenir en consi-
deració dues coses: una, la utilitat que donarà a la població aquesta infraestructura, 
aquest baixador; és a dir, que serà utilitzat per la població, serà útil per la població; 
i el segon element –i a més a més, no són excloents l’un amb l’altre– és la competi-
tivitat del transport amb temps.

És a dir, si penséssim que el fet de posar noves aturades significa retardar tots 
els viatges, el que es podria plantejar directament és que el tren anés de Barcelona a 
Mataró i no parés enlloc, que aniria molt més ràpid que fa un segle enrere. Però, com 
que la població s’ha distribuït, al llarg de diferents municipis i el que convé és donar 
servei als ciutadans de tots aquests municipis, doncs, sembla evident que tampoc no 
cal que siguin tots els trens els que s’aturin a totes les estacions, sinó que segurament, 
hi haurà unes hores al dia que convindrà que tinguin més parades, o, en altres hores, 
tinguin menys parades.

Que de fet, això és el que ja està passant; no és tampoc l’invent de la sopa d’all, 
perquè és una realitat que es modulen les parades a les estacions, en funció de la 
utilitat i de l’ús que puguin tenir. Hi ha estacions que s’aturen tots els trens i n’hi ha 
d’altres que s’aturen alguns trens durant el dia. Per tant, creiem en la bonança de la 
proposta, que es realitzin els informes necessaris per determinar la viabilitat d’un 
baixador a Premià de Mar.

La segona circumstància és: i aquesta és una inversió que ha de fer el Ministeri 
de Foment, que ha de fer Adif? Sí; però tampoc no veig que la proposta de resolució 
digui que la pagui la Generalitat, diu «coordinar-se» amb el Ministeri de Foment, 
que en condicions normals és l’expressió més normal. I és que les administracions es 
coordinin per poder tirar endavant les infraestructures necessàries que beneficiïn el 
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conjunt de la població. Per tant, nosaltres no trobem cap inconvenient a donar suport 
a la proposta de resolució, tal com està plantejada.

La presidenta

Gràcies. Per posicionar-se el diputat José Maria Cano?

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. Bé, jo he fet una explicació de l’històric del baixador de Pre-
mià de Mar. Jo entenc que no podem anar a la ciutadania, dient que no s’ha estudiat 
bé una cosa que ve des de fa més de cinquanta anys. I no seria just, després..., ho 
dic perquè jo estic, també a l’Ajuntament de Premià de Mar i els grups de Junts per 
Catalunya ho porten al seu programa electoral, amb el punt 32; Esquerra Republicana 
ha presentat mocions que s’han aprovat per unanimitat. 

I des del punt de vista polític, jo penso que seria poc seriós i honest, almenys ara, 
posar en dubte el que seria aquest baixador. El que passa és que l’interès del Grup 
Parlamentari de Ciutadans és que realment es posi en marxa aquest baixador, per-
què entenem que és una infraestructura bàsica per a la comarca. Estic d’acord amb 
el representant del PP, que s’ha de racionalitzar, potser. Potser no han d’aturar-se tots 
els trens al baixador de Can Pou, sinó que han de ser només uns quants. I per això, 
us proposaria, si els sembla bé i correcte també als dos grups que hi votaran a favor, 
doncs, acceptar la primera esmena, si la veieu raonable, que és: elaborar un estudi 
de viabilitat funcional i tècnica d’un nou baixador a Premià de Mar, perquè l’interès 
d’aquest grup parlamentari és tirar-ho endavant.

D’altra banda, nosaltres som molt conscients que, el que té la Generalitat de 
Catalunya és la gestió de la xarxa de Rodalies; la xarxa de Rodalies la gestiona la 
Generalitat, per tant, és la primera que ha de dir que és adient el posar-ho en mar-
xa. I, a partir d’aquí, s’ha de negociar amb Adif, com s’ha de col·laborar entre ad-
ministracions, com havia de ser en tot moment, per aconseguir realment que aquest 
baixador es posi en marxa. Per tant jo, si els sembla bé als dos grups, per respecte 
a ells que també han votat a favor d’aquesta proposta, acceptaria la primera esmena 
que diu: «Impulsar l’elaboració d’un estudi de viabilitat funcional i tècnica d’un nou 
baixador de Premià de Mar.»

Gràcies.

La presidenta

Senyor Terrades?

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; a la vista de l’acceptació d’aquesta esmena, aquesta votació separada que li 
havia demanat la retiro.

La presidenta

D’acord. Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta. Per demanar votació separada dels dos punts; gràcies.
(Rialles. Forta remor de veus.)

La presidenta

Bé, doncs. Quedaria que votaríem separadament el punt 1 i el punt 2; atenent que 
s’accepta, per part del proposant de la proposta de resolució, l’esmena del punt 1,  
d’acord?

Votarem, doncs, en primer lloc, el punt 1, que és el text de l’esmena. 
Vots favorables a aquest punt?
Aquest punt s’aprova, doncs, per unanimitat.
Passaríem a la votació del punt número 2.
Vots favorables?
Són 10 vots favorables.
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Vots contraris?
Serien 10, es produeix l’empat; per vot ponderat queda rebutjat el punt número 2.
(Veus de fons.) (José Maria Cano Navarro demana per parlar.)
S’ha acabat; ja hem acabat la votació...

José Maria Cano Navarro 

No, és per a una qüestió del vot ponderat, entenem que també... (Veus de fons.)

La presidenta

No, no, és ja està, és que hi ha hagut els canvis, ja, fins i tot m’he equivocat. Ara 
ja és vot ponderat. (Veus de fons.)

José Maria Cano Navarro 

Sí, però vot ponderat...

El lletrat

La discrepància...

La presidenta

Sí, però, en tot cas, la discrepància jo crec que l’hem manifestada moltes ve-
gades, i, en tot cas, el seu representant a la Mesa l’ha manifestada moltes vegades. 
Consta sempre, abans hem tingut també ja un empat i realment, no podem..., és que, 
amb les substitucions, la veritat és que el vot ponderat ara ja és vot ponderat.

Per tant, per vot ponderat, no queda aprovat el punt número 2 d’aquesta proposta 
de resolució.

La proposta de resolució que correspon al punt número 7 ha estat posposada per 
part del grup proposant.

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

I passem ara a la proposta de resolució del punt número 8, sobre la protecció de 
l’estany Llampol, que ve proposada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Per a la seva defensa, té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí; aquesta proposta de resolució neix, també, en aquest cas, de la feina, també, 
d’una entitat ecologista, que és l’Iaeden, que bàsicament va registrar, com deia, el 
febrer passat una sol·licitud –en aquest cas al Departament de Territori– per aturar 
la tramitació definitiva d’una granja de gairebé dos mil porcs a tocar de l’estany 
Llampol, que és un estany temporal, que neix, a la vora, en aquest cas, de la serra 
de l’Albera, que és un sistema protegit, en aquest cas, de les basses de l’Albera, de 
la xarxa Natura 2000.

A la zona baixa d’aquesta zona occidental de la serra de l’Albera, concretament en 
els termes municipals de la Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes, 
hi apareixen un seguit d’estanys, estanys molts d’ells temporals, que tenen un interès 
paisatgístic, ecològic, botànic i també –en aquest cas– per la fauna autòctona que hi 
ha, no? La majoria d’aquests espais lacustres, sí que formen part, en aquest cas, de l’in-
ventari de zones humides de Catalunya i, a més a més, formen part, també, de l’EIN 
Basses de l’Albera, inclòs a la Xarxa Natura 2000, com deia.

Però hi ha un seguit d’estanys, a la zona nord, des de l’estany de la Cardonera, 
concretament, als termes municipals de Sant Climent Sescebes i de Capmany, que 
són uns estanys intermitents, concretament, onze; que no formen part d’aquesta zona 
de protecció. Concretament, estem parlant de l’estany Llampol i de l’estany Sandú, 
coneguts històricament així, que a l’inventari de zones humides de Catalunya estan 
definits com estanys de Serra-Saguer i de nord de Cardonera, no?
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Nosaltres, compartint, en aquest cas, la reflexió que feia l’entitat ecologista Iaden, 
creiem que, en aquest cas, la construcció de..., no?, d’aquesta granja o aquesta macro-
granja de porcs, doncs, pot provocar, evidentment, algun problema molt important a  
nivell ambiental. Precisament, per la connectivitat que tenen aquests estanys, que,  
a més a més, és un sistema moltes vegades, de rec que ha col·lapsat, que és el que permet,  
en definitiva, que s’estableixin aquests estanys, no?

Nosaltres creiem que, a més a més, l’explotació extensiva per, evidentment, el 
trànsit de camions per la pista forestal, la possibilitat de fuita de purins, de la dis-
persió de restes de fems a través de l’acció de la pluja, doncs, poden provocar, evi-
dentment, aquestes afectacions que situàvem, no? Bàsicament, nosaltres fem dues 
propostes concretes: la primera, és que sigui molt estricta i s’intenti, a través, en 
aquest cas, del trajecte administratiu, evitar que aquesta granja de porcs s’instal·li 
pràcticament a tocar de l’estany Llampol.

I, en segon lloc, que avancem i caminem perquè aquests estanys temporals que 
no formen encara part concretament de l’EIN Basses de l’Albera i de la Xarxa 
Natura 2000, en passin a formar part, evidentment, pel seu valor ecològic, paisat-
gístic i natural.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, i en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el diputat Francesc Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, presidenta. Com s’acabe de dir, és una proposta de resolució 
que deriva per la tramitació d’una instal·lació agrària. Concretament, una granja de 
porcs, a prop d’uns espais naturals de rellevància mediambiental. Però crec que aquí 
no podem posar el carro davant dels bous i, per tant, no podem dir que la instal·la-
ció no complirà els paràmetres ambientals exigibles. El que sí que podem fer –i així 
hem presentat l’esmena, que sembla que ha estat acceptada pel grup proponent– és 
constatar que hi ha un risc elevat.

Estem parlant d’una granja de dos mil caps de bestiar porcí, molt a prop de l’es-
tany Llampol, a la zona de l’Albera. Que es podrien malmetre els valors naturals i 
paisatgístics d’una zona humida, de gran valor ecològic, ja que cal tenir present que 
purins i sistemes hídrics és una combinació perillosa. I per això demanem garanties 
del màxim zel ambiental i territorial en tota la tramitació. Però ha de ser justament 
aquesta tramitació la que atorga o denegue –si ha de ser així– les llicències a través 
de les avaluacions ambientals.

I volem insistir en això; i cal que es faci així. No som nosaltres, des d’aquí, qui 
fem la tramitació ni l’avaluació. Des d’aquí, però, sí que reclamem el màxim d’aten-
ció i de detall, en tots els tràmits, de tenir aquestes garanties ambientals. Com deia, 
l’esmena 1 ha estat acceptada en aquest sentit. I l’esmena 2, presentem una transac-
ció per donar una major qualificació de protecció ambiental a aquests espais. En 
concret, mirar d’afegir a la resta de les zones protegides de l’espai d’interès natural 
Basses de l’Albera, formar part de la Xarxa Natura 2000. La zona compresa entre 
el riu Torrelles, l’espai d’interès riu Llobregat d’Empordà i els dos polígons protegits 
de les Basses de l’Albera, o es troben aquest conjunt de basses i estanys, com el que 
ens ocupa.

Votarem a favor i esperem que la relació entre la protecció dels espais naturals  
i l’activitat agrària vagi tendint a l’equilibri, per un país i un territori viu i dinàmic, i  
ubicant els projectes i activitat als millors espais possibles, amb garanties de de-
fensa del medi.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Per defensar, també, les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Clara.
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Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. D’entrada, manifestar la nostra satisfacció per haver-se arri-
bat a l’acord..., bé, d’haver acceptat la primera esmena, i haver transaccionat el segon 
punt. I per tant, probablement, no caldrien més paraules, perquè el text ja reflecteix 
la nostra posició; tot i que voldria emfasitzar un parell de qüestions, molt curt.

Alguns estudis efectuats constaten que aquesta zona té un delicat equilibri eco-
lògic i que podria afectar determinades poblacions. Donada la nostra preocupació 
per l’entorn, creiem que s’ha de tenir el màxim de zel ambiental i territorial en la 
tramitació administrativa. Això sí: tal com ha dit el diputat d’Esquerra, del Grup 
Republicà, s’ha de fer mitjançant l’avaluació ambiental corresponent. No hi ha altra 
possibilitat, per tant, esperem a veure el resultat d’aquesta avaluació per prendre les 
decisions que calguin.

I, en segon lloc, una reflexió que fa referència, en aquest cas, òbviament, però que 
també és més general: a Catalunya tenim el 32 per cent d’espais protegits i tenim els 
pressupostos que tenim; tenim el finançament que tenim; i, per tant, com molts de 
grups moltes vegades indiquen, s’ha d’optimitzar. I això, ho hem sentit moltes ve-
gades: doncs, efectivament, s’ha d’optimitzar; per tant, ho hem d’estudiar i hem de 
prendre les decisions que calen, tenint present una qüestió i l’altra.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el dipu-
tat Javier Rivas...

Javier Rivas Escamilla

Gracias, presidenta. Sí que hay una parte de esta propuesta de resolución que 
compartimos totalmente, y es la inquietud que genera la contaminación de los acuí-
feros por los nitratos, por los purines, ¿no? Las esmenes que hace el Govern, yo creo 
que arreglan bastante esta propuesta de resolución y, por lo tanto, la votaremos favo-
rablemente. Pero es que el problema no creo que esté con inquietarnos, el problema 
está en ser eficaces. O sea, de hecho, el Govern, ¿no?, ha hecho una moratoria, ha 
hecho un decreto de purines, ha hecho un montón de actuaciones, pero la resultante 
a día de hoy, lamentablemente, de esas actuaciones, es que siga habiendo una conta-
minación muy importante de los acuíferos, por nitratos, por purines, por excremen-
tos de animales, ¿no?

Esto es un procedimiento reglado; reglado está; lo que sí que yo creo que debe-
mos exigir al Gobierno es que sea muy celoso en el cumplimiento y la optimización 
de toda esta reglamentación que hacemos, que no sea un papel, sino que se traduzca 
en una realidad que sea, pues la salubridad de nuestro sistema acuífero.

Son procedimientos reglados, y por lo tanto, nosotros no podremos oponernos 
a que haya un empresario que tenga una iniciativa y que, conocedor de las reglas 
de juego, no podemos ser caprichosos y decir: pues ahora no lo haces, porque no 
me gusta; no, eso no es una razón. Repito, que es un procedimiento reglado, lo que 
sí que hay que exigir al Gobierno es que esos procedimientos, pues se fiscalicen y 
sean eficientes.

Y, en un segundo orden de cosas, claro, lo que proponían, que afortunadamente, 
esto lo han cambiado, aceptando la esmena, que haya una inquietud..., la red Natura 
2000 protege unos espacios que tienen un..., valor tienen todos los espacios, parta-
mos de esa premisa, pero hay algunos que tienen un interés especial, en diferentes 
factores, ¿no? Lo que no podemos es aplicar redes Natura 2000 para que no abran 
una granja de cerdos. Creo que son cosas distintas. Y que no hacemos un flaco fa-
vor devaluando una figura medioambiental, para intentar en un caso puntual hacer 
una opción, ¿no?

Por eso, repito, que la esmena del Govern nos parece apropiada, porque lo que 
hace es analizar el valor especial que puede tener ese terreno, y si toca, si te corres-
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ponde, si es obvio, si es adecuado ampliar la Red Natura, pues lógicamente, noso-
tros no nos opondremos, sino todo lo contrario.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Per expressar ara la seva posició, té la paraula el diputat Jordi Terrades, 
en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; per anunciar el vot favorable, un cop ha estat acceptada l’esmena i amb la 
transacció a què s’ha arribat.

La presidenta

Diputat Cid, es vol manifestar sobre..., entenc que s’accepta l’esmena del punt 1 
i està transaccionat el punt 2.

David Cid Colomer

Simplement, dos comentaris molt breus; vull dir..., recordar que, en aquest cas, 
el projecte de construcció de la granja estaria ubicat totalment dins d’una cubeta 
inundable, que a més, formaria part, no?, de l’anterior sistema; en aquest cas de con-
nexions, no?, de recs. Per tant, o sigui, el perill és evident, i evidentment, nosaltres 
creiem que si es segueix..., que això evidentment és el raonable, eh?, no dic que no, 
però si es garanteix el màxim zel ambiental i territorial en la tramitació adminis-
trativa, una granja de porcs, a més a més, en una clota que forma part del sistema 
de rec, que a més a més, connecta tots els estanys temporals, al nostre entendre el 
que hauria de fer és que no fos possible si no volem que tots aquests estanys quedin 
contaminats i els aqüífers també.

Per tant, així ho entenem nosaltres i així entenem que actuarà el Departament. 
I és evident, amb la última intervenció que es feia, doncs, del desconeixement total 
del que representen aquests estanys. Perquè, que el valor ambiental que tenen, pai-
satgístic i natural, evidentment fa necessari que hagin de formar part de la Xarxa 
Natura 2000; si algú ho coneix i ho ha vist i ho ha pogut veure, directament.

La presidenta

Gràcies.
Passarem a la votació, doncs, d’aquesta proposta de resolució, amb el text del 

punt 1 sobre l’esmena i el text transaccionat en el punt 2.
Vots favorables?
Doncs queda aprovada, per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres

250-00728/12

I passaríem al punt número 9 de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre el millorament de la carretera C-63, entre Lloret de Mar i Vidreres. 
Presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula per 
a la seva defensa, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí; aquesta proposta de resolució neix, bàsicament, de l’alt volum d’accidents 
d’alta gravetat que hi ha hagut a la carretera C-63, que és la carretera que connecta 
Lloret de Mar i Vidreres; especialment, doncs, l’estiu de l’any 2018 i també durant 
els mesos de principis de l’any 2019. Nosaltres volem recordar que aquesta carretera 
és una de les que ha registrat més accidents mortals a la demarcació de Girona, es-
pecialment durant l’any 2018, no?
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La C-63 s’ha convertit, sobretot també en una via que nosaltres entenem que és 
interurbana, perquè existeixen diferents urbanitzacions que és veritat que, anterior-
ment segurament suposaven o eren, especialment, segones residències, però moltes 
d’elles, ara s’han convertit, no?, en part d’aquests nuclis urbans. I per tant, bàsica-
ment són vivenda habitual de molts veïns i veïnes, tant de Vidreres com de Lloret 
de Mar. I per tant, nosaltres creiem que no es pot considerar una via ràpida i que cal 
situar en el centre la seguretat i la vida de les persones, no?

Nosaltres creiem que, evidentment, cal donar una visió global, que, no?, a més a 
més, doncs, cal en aquest cas, vetllar, doncs, per la qualitat de vida de les persones. 
I en aquest cas, també, permetre una millor connectivitat entre, no?, les dues pobla-
cions, entre Vidreres i Lloret de Mar. No només per transport privat, sinó també per 
transport públic, no? Recordar que Lloret de Mar, o sigui, la via, la C-63 entre Lloret 
de Mar –i en aquest cas, també– en aquest cas Vidreres, té un ús intensiu per part de 
vehicles turístics, perquè arriben majoritàriament a través de la C-63 cap a Lloret.

I per tant, nosaltres també creiem que aquesta carretera, que té un alt ús intensiu, 
té revolts que són d’una alta perillositat. A més a més, també, doncs, amb accessos 
a les urbanitzacions que tenen moltes dificultats per accedir de manera senzilla i 
que provoquen, moltes vegades, accidents per atrapament. És a dir, per connexions, 
en aquest cas, doncs, per xocs posteriors entre vehicles perquè hi ha, en aquest cas, 
també, dificultats en els carrils de desacceleració.

Nosaltres considerem que bàsicament, no?, cal, doncs..., la línia del que s’apunta 
a les esmenes que hem presentat nosaltres, treballar per anar reduint, evidentment, 
la possibilitat que hi hagi accidents; també evidentment, millorar els accessos de 
carrils d’acceleració i desacceleració; possibilitar, també, no?, evidentment, que hi 
hagi maniobres d’accés a través de les futures rotondes que ho facilitin; i evident-
ment, també, doncs, treballar perquè hi hagi itineraris peatonals de connexió entre 
diferents zones de la carretera.

I, finalment, també, valorar la possibilitat d’establir, en aquest cas, en funció de 
la perillositat o del que es consideri, doncs, fins i tot reduir-ne la velocitat amb la 
implantació de rotondes. Bàsicament, la idea és que la prioritat en aquell territori és 
la C-63, que es pugui pacificar la carretera per reduir-ne els accidents i evidentment, 
també, les víctimes mortals. I una reflexió que fem nosaltres, també, i que llancem 
als grups de la majoria de Govern, que és: menys C-32; més C-63.

La presidenta

Gràcies; per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Compartim la diagnosi que fa el senyor Cid, sobre la C-63; 
és una via diguem-ne, que s’ha anat convertint o ha anat augmentant la seva inten-
sitat de trànsit, especialment en aquells mesos, de bon temps, a partir de la prima-
vera i fins ara a la tardor. I que, per tant, diguem-ne, l’augment de trànsit augmenta 
també els riscos.

També és evident i, com s’apuntava aquí, hi ha una multitud d’accessos en aques-
ta carretera, la qual cosa, diguem-ne, la conjunció, diguem-ne, de velocitat o exces-
sos de velocitat amb aquestes incorporacions a la via, dificulten o provoquen alguns 
accidents. Cert que el Departament, a través del Servei Català de Trànsit, hi ha fet 
algunes intervencions; s’han fet senyalitzacions en l’àmbit, diguem-ne, de tota la 
carretera, però segurament, com es demostra –les dades ho demostren– són insufi-
cients.

Per tant, a partir i aprofitant, diguem-ne, la seva proposta, també, en la mateixa 
línia que hem fet en el cas de Sant Fost, les esmenes que es presenten van en el sentit 
d’una concreció molt clara de la situació. Per una banda, seria la instal·lació d’alguns 
radars, analitzar en quins punts, diguem-ne, aquests radars poden ser dissuasius, di-
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guem-ne, de l’excés de velocitat i que, per tant, diguem-ne, evitem, des d’aquest punt 
de vista, els excessos de velocitat.

D’altra banda, com vostès apuntaven ja en la seva proposta de resolució, estudiar 
en quins llocs del traçat és possible situar carrils d’acceleració i desacceleració i, en 
tot cas, veure quins, sinó en els llocs on sigui possible, quina és la possible inter-
venció, situant possiblement algunes petites rotondes i..., que també permetin, di-
guem-ne, la disminució. I afavorir, també, o estudiar la possibilitat d’incorporar més 
rotondes en tot el traçat; que això segurament és el que l’experiència, diguem-ne, del 
país també comportaria unes reduccions de velocitat. Ja, diguem-ne, des del punt 
de vista de la conducció, ja es fa una altra tipologia de conducció; per tant, també 
creiem que pot ser una de les vies i després, en la línia, també, del que s’apunta i del 
que estem tots compromesos, afavorir també el que siguin tot el que els recorreguts 
a peu, eh?

I per tant, diguem-ne, la disminució i la no necessària utilització del vehicle 
–en aquest cas, privat– i que, per tant, tot allò que afavoreixi, també, aquelles rutes 
d’accessibilitat a peu, que afavoreixen elements de salut dels ciutadans i també, di-
guem-ne, afavoreixen menys o com provoquen menys contaminació. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, agrair també la disponibilitat del senyor Cid, amb l’accepta-
ció d’aquestes esmenes. Evidentment, donaríem suport a la proposta.

La presidenta

Gràcies. Per posicionar-se, també, sobre les esmenes presentades, té la paraula el 
diputat Narcís Clara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Una població com Lloret, que té gairebé quaranta mil ha-
bitants, de residents, diguéssim..., que siguin del poble; però que a l’estiu augmenta 
fins a alguns centenars de milers, és obvi que, per totes les vies, hi ha un increment 
de trànsit. Des del Sud, digues Maresme a Barcelona; i també des del nord, nord-
oest, si volen, que és la que estem tractant, que és la C-63.

D’entrada, una vegada més, doncs, estem satisfets perquè s’han acceptat totes les 
nostres esmenes, que creiem que milloren els textos originals, i això té la seva lò-
gica, atès que la preocupació dels partits que donen suport al Govern i del Govern 
mateix, està en la millora de les característiques viàries i de seguretat, especialment 
d’aquesta carretera.

En aquest sentit, doncs, s’ha proposat que s’instal·lessin controls fixos de veloci-
tat, millora dels carrils d’acceleració i desacceleració, o la construcció de rotondes. 
Aquesta construcció fa que quan els vehicles hi arriben hagin de reduir la velocitat 
a 40 quilòmetres per hora i això fa una disminució global important de la velocitat. 
Afegir, simplement, que també estem d’acord i així ho hem posat a l’esmena, de 
preveure un itinerari de vianants, entre l’accés a Pinars i la zona urbana de Lloret i 
estudiar-ne un altre, fins al túnel de Monturiol.

Moltes gràcies, president.

La presidenta

Gràcies. Ara té la paraula el diputat Héctor Amelló, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Creo que el fondo del problema sobre 
la C-63, ya lo ha expuesto muy bien el señor Cid, esta es una vía de uso intensivo, 
que lo que une es el interior de la provincia con el litoral, o viceversa. De hecho, se 
llama el eje de la Selva-Garrotxa. Y es usada, tanto por ciudadanos de Lloret, como 
de Vidreres; también, como por todas esas urbanizaciones, que hay entre estas dos 
poblaciones.
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Pero también es, como bien decían, un acceso para todos los turistas al litoral, 
y también es una de las carreteras de salida, después, para retornar a sus lugares de 
origen. Esta carretera es un trazado sinuoso, con muchas curvas peligrosas, como 
muchos de vosotros conoceréis, porque habéis pasado seguramente por ella. Y, no 
en vano, se calcula que en los últimos diez años ha habido aproximadamente unos 
doscientos accidentes.

Como decía el señor Cid, y es un dato que es conocido, en 2018 fue una de las ca-
rreteras que más accidentes mortales ha registrado, de toda Cataluña. Y esta vía no 
sólo la usan vehículos, sino que también la usan peatones, o también la usan ciclistas. 
Y todos ellos, los conductores, los peatones y los ciclistas, todos ellos corren un riesgo 
muy elevado. Son muchos los factores de riesgo que acumula este trazado: giros a la 
izquierda, pocos radares, muchas curvas, algunas muy cerradas; algunas zonas donde 
hay un exceso de velocidad; alta intensidad de tráfico, deficientes o escasos carriles 
de aceleración-desaceleración; peligrosos accesos a las urbanizaciones, personas que 
también tienen que cruzar la carretera para coger el autobús. Y es que consideramos 
que esta vía es un peligro; y es un peligro para los conductores, para los ciclistas y 
para los peatones, y también para esas personas que tienen que coger el transporte 
urbano. Pero también les tengo que decir que mucho de lo que aquí se pide ya lo han 
solicitado, también, en mociones desde los ayuntamientos, así que seguro que también 
este Parlament había recibido ya esas mociones de estos ayuntamientos; habían solici-
tado pasos elevados, habían solicitado los ayuntamientos rotondas; habían solicitado 
radares; habían solicitado semáforos, carriles de aceleración y desaceleración. Y, en 
muchas ocasiones, lo más que han recibido han sido promesas incumplidas.

En 2008, ya se aprobó una resolución sobre la C-63 y se aprobó en esta Comisión 
de Política Territorial, que instaba a redactar, a lo largo de ese 2008, un proyecto de 
mejora de los accesos a la carretera C-63, entre los tramos y los puntos quilométri-
cos 4,7 y 8,6; situados entre Vidreres y Lloret. Y a mí lo que me preocupa –y tam-
bién lo comentaba con anterioridad mi compañero Javier Rivas– es que esto no sea 
un brindis al sol, cosa que no sería nada beneficioso ni para las personas que utilizan 
esa vía, ni para este Parlamento.

Los ciudadanos necesitan soluciones reales, y está en la mano del Gobierno el 
cumplir los acuerdos que en esta comisión se aprueban. Nosotros esperamos que 
se cumplan los acuerdos y por supuesto, apoyaremos esta propuesta de resolución.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, ara, el diputat Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; és evident que la C-63 és una carretera que té uns percentatges d’alta acciden-
tabilitat, que suporta un trànsit intens; no només en èpoques estacionals, de períodes 
vacacionals, sinó al llarg de l’any. Per dues causes, probablement: una, que Lloret 
és una ciutat que ha crescut en els darrers anys, quant a residents –quaranta mil 
persones– en parlaven, deien ara. Però, a més a més, totes aquelles urbanitzacions 
que, en el seu moment, eren urbanitzacions de segona residència, s’han convertit –la 
majoria d’elles o en un percentatge molt alt– en habitatges de primera residència; el 
que fa que, a més a més, dificulti les entrades i sortides en aquesta via, per part de 
la gent que hi viu.

Per tant, és del tot adient aquesta proposta de resolució; les millores que s’haurien 
d’introduir, per tal de garantir una millor seguretat en aquesta via, que és utilitzada 
–torno a repetir– per molts ciutadans i ciutadanes– i per molt de transport al llarg de 
l’any; no només en èpoques estacionals; i per tant, nosaltres donarem suport a aques-
ta proposta de resolució, amb les esmenes que s’han incorporat. Perquè creiem dues 
coses: una, que és necessària la millora de la C-63, i també creiem que és necessària 
la C-32, eh?
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La presidenta

Gràcies. Diputat Cid, es vol posicionar sobre les esmenes?

David Cid Colomer

Bàsicament, per dir que acceptem, no?, el conjunt de les esmenes. Agrair la feina 
dels companys i companyes de Lloret en Comú. I també, agrairíem, en aquest cas,  
que aquesta resolució no quedés, no?, transitant, no?, en l’esfera del Parlament, sinó que  
realment el Govern la pogués començar a implementar, perquè estem parlant, preci-
sament, d’una carretera que és coneguda a les comarques gironines com «la carrete-
ra de la mort», i, per tant, jo ho he pogut veure directament, i, per exemple, l’accés a 
moltes de les urbanitzacions és veritablement perillós i és molt difícil que no es pro-
dueixin més accidents, si no ho resolem.

Simplement, dir-li al senyor Terrades que la política és l’art de prioritzar. I evi-
dentment, potser abans de la C-32, potser tocaria la C-63, no?, que no és el que fa el 
Govern amb el seu suport.

La presidenta

Bé, doncs, passaríem a la votació entenent que els text que es posa a votació és 
el de totes les esmenes que han estat acceptades.

Per tant, vots favorables a la proposta de resolució?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de 
Sant Adrià de Besòs

250-00694/12

I passaríem al punt número 10 de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució 
sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià del Besòs; presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula, per a la seva defensa, el diputat 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta; diputats, diputades.
Els presentem una proposta de resolució que hauran pogut llegir; han vist l’expo-

sició de motius i bé; recordaré una mica perquè l’hem presentada. Aquesta proposta 
de resolució la vam presentar en el moment en què vam veure que el Govern posava 
a la venda, a través de l’Incasòl, una parcel·la a Sant Adrià de Besòs amb la previsió 
que es facin 120 habitatges; 120 habitatges dels quals 60, la meitat, seran destinats 
a la venda lliure, i els altres, està previst que puguin ser venuts a preu concertat o 
protegit.

El 17 d’octubre de 2018, aquesta mateixa comissió va aprovar una proposta de re-
solució, a proposta de Ciutadans, en la que demanàvem que aquells terrenys públics 
que fossin d’ús residencial en municipis d’alta demanda acreditada, municipis on hi 
ha problemes de preus, mantinguessin la titularitat pública, per tal de consolidar i 
ampliar el parc públic d’habitatge. Una de les carències de les que sempre parlem, 
tots els grups; és a dir, aquí no hi ha diferències a l’hora de parlar i de fixar això com 
a objectiu, és que necessitem un parc públic d’habitatges; però després veiem que, a 
l’hora de la veritat, el Govern no fa tots els esforços.

I una mostra clara és el fet que després que aquest Parlament s’hagi posicionat 
a favor de mantenir la titularitat pública dels terrenys, veiem incompliments com 
aquest de la fàbrica Llandrich, també al sector llevant de Viladecans. I probable-
ment això continuarà passant, perquè no veiem que hi hagi voluntat del Govern de 
mantenir aquesta titularitat pública, sinó que continuem veient com la Generalitat fa 
servir l’habitatge com a instrument de finançament de les seves pròpies polítiques, 
quan les polítiques d’habitatge necessiten una aposta decidida, sempre.



DSPC-C 339
2 d’octubre de 2019

Sessió 17 de la CT  36

És una qüestió que estem veient que està generant molts problemes, no només a 
Catalunya, no només a Barcelona, sinó al voltant de moltes ciutats importants del 
món. De fet, és una de les coses que s’estan valorant, ja, els joves i que hi ha, fins i 
tot, llibres en què comenten això. El problema de concentració i la població en deter-
minats llocs, que crea els centres i les perifèries. La manera d’evitar això, la manera 
d’evitar que la gent no pugui viure a determinades ciutats pel fenomen de la globa-
lització, de la gentrificació, és que l’Administració disposi de sòl en aquells llocs on 
aquest fenomen es produeixen, per intentar pal·liar-los.

Fa uns dies, també, apareixia una notícia sobre Singapur, que és un lloc que, per 
descomptat, no és exemple de llibertat, però sí que és un exemple de capitalisme sal-
vatge. I tot i ser un lloc de capitalisme salvatge, on el mercat ho domina tot, doncs, a 
Singapur fan molta política d’habitatge; perquè són conscients que això és un proble-
ma, fins i tot en llocs on sembla que el mercat ho hagués de solucionar tot. I no, tenim 
un problema amb l’habitatge; necessitem tractar-lo com a infraestructura, no pot ser 
només un element amb el que finançar..., de recaptació d’impostos, sinó que ha de te-
nir un tractament d’infraestructura de l’estat del benestar, com ho és l’educació, com 
ho és la sanitat.

No ens plantegem tenir un bon sistema d’educació sense escola pública, no ens 
plantegem tenir un bon sistema sanitari sense sanitat pública; però en canvi, volem 
solucionar el problema d’habitatge, sense tenir habitatge públic. I això, no ho acon-
seguirem. Per tant, el que demanem amb aquesta proposta de resolució és: cancel·lar 
la venda d’aquesta fàbrica, per tal de mantenir la seva titularitat pública; que es fa-
cin habitatges públics aquí, amb el sistema de promoció que sigui: pot ser promoció 
pública, directa per part de la Generalitat, pot ser amb un sistema de concessió a 
entitats del tercer sector, amb promotors privats; però la qüestió és que això formi 
part del parc públic d’habitatge.

I, després, el segon punt és: refermar-nos en el compromís de mantenir la titu-
laritat pública dels terrenys; perquè una de les coses que està clara és que, així com 
es poden produir, no?, un pot vendre moltes coses, podem vendre indefinidament 
llapis, bolígrafs, cotxes; però el sòl està ubicat en un lloc del territori, això és im-
possible generar-ne més allà on l’Administració el vengui, i per tant, no hem de 
desaprofitar cap oportunitat per mantenir allò que tenim, si de debò ens creiem la 
necessitat de tenir habitatge públic.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, ara, el diputat Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamen-
tari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Manifestar-li que fer discursos políticament correctes és 
molt fàcil. Ara, ai quan toca fixar prioritats..., aquí ja comencem, a vegades, a derra-
par, no? I passar del 2 per cent d’habitatge destinat a lloguer social, que més o menys 
són..., encara no hi arribem, eh?, els estàndards que tenim a Catalunya, a passar a un 
13-15 per cent, que són les mitjanes de la Unió Europea i que tots diem que hi hem 
d’arribar algun dia.

Després, quan topem amb la realitat, veiem que arribar a aquests objectius serà 
difícil. Serà difícil veient les polítiques d’habitatge del Govern. L’Incasòl ha de ser 
un instrument de les polítiques governamentals. I jo puc comprendre les dificultats 
pressupostàries que té el Govern. Ara, aquí tots ens hem omplert la boca que la po-
lítica d’habitatge i que la política d’habitatge de lloguer assequible ha de ser una de 
les prioritats de país. I perquè això pugui ser així, és condició indispensable que el 
sòl públic, sobretot a les zones d’alta demanda acreditada, segueixi restant en mans 
de l’Administració pública i de l’operador públic, eh?
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Des d’aquest punt de vista, nosaltres no compartim aquestes vendes de sòl que 
fa Incasòl, no només aquí, eh?, sinó en els àmbits de les ciutats de demanda acredi-
tada. I creiem adequada aquesta proposta de resolució en el sentit que el Govern ha 
d’instar aquest instrument públic que és l’Incasòl a no desprendre’s de sòl destinat 
a la producció d’habitatge. S’ha de produir habitatge i s’ha de produir habitatge en 
un determinat sentit, que és el del lloguer, el de lloguer social i assequible; que a 
vegades, el lloguer social i assequible són dos conceptes, també, que van en para-
l·lel, però difícil; perquè, a més a més, hi ha ciutadans que al lloguer social tampoc 
hi poden arribar, eh?

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

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

David Cid Colomer

Bàsicament, per constatar una cosa: jo crec que la gestió de l’Incasòl és un autèn-
tic desastre. I el problema és que no és un autèntic desastre d’ara, sinó que és un au-
tèntic desastre des de fa anys, quan el màxim responsable de l’Incasòl és el que avui 
és conseller de la Generalitat, per tant, probablement per això explica moltes coses 
de les que passen, eh? I en tot cas, constatar que en aquest cas, també, l’Incasòl s’ha 
convertit en una espècie, jo diria, de..., bé, d’API, fins i tot, que va comercialitzar 
amb sòl per tot Catalunya.

Si agafem les dades de l’Incasòl dels darrers anys, l’Incasòl ha venut més sòl del 
que ha adquirit; i, a més a més, ho ha fet amb pèrdues constants. És a dir, si agafem 
també el tancament dels balanços de l’Incasòl, des del 2013 fins al 2019, és cert que 
s’han anat reduint les pèrdues, però també és paradoxal que, com més sòl és ven, 
també més pèrdues hi ha.

I per tant, evidentment, jo crec que la gestió de l’Incasòl és absolutament absur-
da. Nosaltres, dir-los que hem registrat –en aquest cas– també, la compareixença de 
l’actual màxim responsable de l’Incasòl, perquè també ens expliqui quina és la po-
lítica de sòl, no només de sòl, no?, evidentment, per habitatge; sinó de sòl industrial 
a Catalunya, que creiem que és un autèntic malbaratament i deliri. I en aquest cas, 
evidentment, ens trobem davant d’una nova situació que incompleix aquests discur-
sos, perquè hi ha una diferència molt gran entre el que es diu i el que es fa; i el que 
diu aquest Govern i el que fa aquest Govern, especialment en matèria de gestió ur-
banística i també –en aquest cas– de, no?, d’habitatge públic.

I després, en tot cas, en podrem parlar, també a bastament, a la següent resolució, 
no? Per tant, nosaltres sí que donarem suport a aquesta proposta de resolució i dir 
que crec que necessitem un debat profund sobre quin paper està jugant, en aquest 
cas l’Incasòl, en la gestió del sòl públic a Catalunya. No només també el de fer ha-
bitatge públic, evidentment, que nosaltres creiem que ha de ser habitatge públic de 
lloguer, sinó també sobre la gestió del sòl industrial a Catalunya.

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Republicà, té la paraula ara el diputat José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Jo a vegades penso que no només el diputats canviem de grup, sinó els alcaldes, 
perquè em sorprèn la posició del Grup Socialista, quan l’alcalde de Sant Adrià va 
votar en contra, precisament, d’una moció semblant a l’Ajuntament de Sant Adrià, 
que anava en aquest sentit, que presentava també el Grup de Ciutadans.

De fet, parlàvem abans que era important escoltar els veïns i tot això i resulta que 
això..., una moció semblant a aquesta, a aquesta PR, es va presentar al Ple de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià i li van donar arguments, també el Grup Socialista. I és que aquest 
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projecte, es va ver en un procés de participació ciutadana, i tots els passos s’han fet 
amb el beneplàcit de veïns i veïnes de l’entorn i els que estan involucrats.

Fins al punt que, en la deliberació final del concurs hi va participar un represen-
tant dels veïns. Sant Adrià del Besòs compta, ara mateix, amb un dels percentat-
ges més alts de Catalunya amb relació a pisos de protecció oficial de tot el seu parc 
d’habitatge. I els veïns i els grups municipals –inclosos alguns que avui votaran a 
favor– els van dir que no seria bo que el municipi s’especialitzés en lloguers socials 
i protegit. En tot cas, per altra banda, la promoció que comptarà amb cent vint ha-
bitatges, només seixanta en són de règim lliure, vint en són en règim concertat, i 
l’Incasòl es reserva sòl per a construir-ne quaranta més en règim protegit de lloguer, 
i es porta el percentatge d’habitatge protegit al 50 per cent.

Ens agradaria –això sí– que si els interessa parlar en nom dels interessos dels 
ciutadans de Sant Adrià del Besòs, almenys se’ls escoltin en els àmbits de partici-
pació on han ajudat a dissenyar aquesta àrea residencial estratègica del front del riu 
Besòs. A més, no ens faci passar bou per bèstia grossa, és veritat que es va aprovar 
una resolució, la 96/XII, que vostè cita, però aquesta moció no es va aprovar del tot, 
ja que els punts 1 i 3, als que vostès intenten apel·lar, per justificar el desenvolupament 
de l’àrea del front del Besòs, no van ser aprovats i per tant, la seva apel·lació a aquests 
punts és espúria i mancada de rigor respecte al que el Parlament l’aprova o no.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula el diputat Antoni Morral, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies, presidenta; molt bon dia novament. Certament, estem parlant d’un projec-
te concret i he donat veu, diguem-ne, a fer una reflexió política respecte a la problemà-
tica que tenim, de l’habitatge, una vegada més, en aquesta comissió i en el Ple. Perquè, 
de fet, en aquesta legislatura, doncs, el tema de l’habitatge ha estat central, moltes 
vegades i amb molta raó, perquè esdevé un dels problemes més importants que, en 
aquests moments té la ciutadania d’aquest país, en què hi ha molta gent que no troba 
un sostre assequible a les seves butxaques per poder-hi viure, no?

Per tant, convidats a fer un debat de fons sobre quines són les millors propostes 
públiques per entomar la gestió d’aquest problema; el conseller ja ho ha manifestat 
vàries vegades; hi està posada la conselleria i, per tant, doncs, en aquest sentit tots 
hi estem emplaçats. D’alguna manera, sorprèn, també, el missatge anticapitalista 
del Grup de Ciutadans, doncs, comparant Singapur amb Catalunya, no? Singapur, 
doncs, amb una renda per càpita de 57.000 dòlars, no?, de mitjana. I aquí estem a 
30.000, no? Vull dir, que, posar com a exemple, diguem-ne, Singapur..., l’ha trobat 
lluny, diguem-ne, l’exemple; l’ha trobat lluny, no?

De fet, l’habitatge..., el problema de l’habitatge ens està desbordant, certament. 
Al Govern i als governs, perquè les polítiques d’habitatge dels darrers anys, segura-
ment han tingut dèficits importants, que tots els governs, tots, eh? Perquè jo també 
recordo, perquè també ja tinc una edat, eh?, del Govern tripartit, les dificultats que 
tenia per trobar recursos econòmics per poder fer front a les necessitats de compra 
de sòl. I en aquest sentit, la comercialització de sòl d’Incasòl ve de lluny, ha estat 
sempre, diguem-ne, eh? Ha estat sempre una de les vies, diguem-ne, de finançament 
públic de l’habitatge, doncs, la comercialització de sòl públic, per poder fer front a 
la construcció d’habitatge protegit i de lloguer, no?

Per tant, en aquest sentit el que ens cal és la complicitat, la cooperació de tots els 
governs, el de l’Estat també, el de la Generalitat i els governs locals, amb la partici-
pació de la ciutadania per fer front a un pla d’habitatge, de xoc, important, que pu-
gui fer front, diguem-ne, a les necessitats concretes que tenim com a país, en aquest 
tema tan transcendent. 
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Ara, pel que fa referència, concretament, al pla que ens ocupa, d’aquesta àrea, 
de Sant Adrià, eh?, que està en una zona estratègica del municipi. El front del riu 
Besòs, una zona balconada, diguem-ne, del riu Besòs i que, per tant, doncs, per al 
municipi és una zona important per poder fer front a les necessitats que el municipi 
té, no només en habitatge, sinó també en equipaments; també en sòl públic, en sòl 
obert, en zones lliures.

I aquí s’està treballant en aquesta direcció, en la recuperació, també, del patri-
moni històric de la ciutat, pel que fa a l’antiga fàbrica i poder donar cobertura al que 
són les necessitats d’habitatge. El 50 per cent de l’habitatge, diguem-ne, de lliure i 
el 50 per cent de règim general i concertat, desitgem que hi hagi algú promotor que, 
d’alguna manera..., que s’aventuri a aquesta operació, eh? Que s’aventuri a aquesta 
operació, perquè el 50 per cent d’habitatge de règim concertat combinat amb llo-
guer, que em sembla que és el 40/20, doncs, és una operació que té els seus riscos 
econòmics; en aquests moments també.

Per tant, l’Administració cerca –com no pot ser d’una altra manera– per poder 
fer front al que són les necessitats concretes que té –en aquest cas– el municipi de 
Sant Adrià, cerca la millor manera per poder fer factible, doncs, la proposta urba-
nística. I en aquest sentit, la cooperació Incasòl-Ajuntament i el sector privat és 
imprescindible, en les condicions que estem. Tant de bo tinguéssim els recursos 
suficients com per poder prescindir de la cooperació, diguem-ne, del sector privat. 
Però no és aquesta la realitat, necessitem –per poder afrontar els problemes concrets 
que tenim– necessitem la cooperació, també, del sector privat, exigint-li el que són 
els requeriments que l’Administració pública posa en aquest cas concret, doncs, per 
aquesta àrea.

Que el 50 per cent d’habitatge protegit, el 50 per cent de renda lliure, amb els 
requeriments d’urbanització d’aquesta àrea, que em sembla que han estat fruit d’un 
procés de participació en el municipi, on els veïns ja hi han participat i hi ha apor-
tat...

La presidenta

Diputat...

Antoni Morral i Berenguer

...per tant, és una operació digna de poder aprovar.
Per tant, nosaltres el primer punt, doncs, no el podem votar a favor.

La presidenta

(Sergio Sanz Jiménez demana per parlar.) Jo no n’he notat cap, eh?, hi havia una 
discussió normal. (Veus de fons.) Del diputat Rodríguez? 

Sergio Sanz Jiménez

Sí.

La presidenta

I quina és la contradicció?

Sergio Sanz Jiménez

D’Esquerra Republicana, no?, que ha dit que la proposta de resolució a la que jo 
feia referència no s’havia aprovat completament.

La presidenta 

Endavant.

Sergio Sanz Jiménez

I això no és així. De fet, tinc aquí la resolució, no de la proposta de resolució del 
dossier, sinó la que està publicada, no?, a través del butlletí del Parlament. I són els 
quatre punts. Si no s’ho creu, que està tot aprovat, li ho puc llegir. Són quatre-centes 
paraules, però...
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La presidenta

No, no..., fa referència al diari oficial del Parlament, i per tant, deu estar publicat.
Passaríem, doncs..., que no hi ha esmenes en aquesta proposta de resolució, pas-

saríem a la votació de la proposta de resolució. Demana algú la separació dels dos 
punts?

Ho he entès o no? (Veus de fons.) Sí?
Votem primer el punt 1 i després el punt 2.
Doncs, passaríem a la votació del punt número 1.
Vots favorables?
Serien 9 vots favorables, del Grup de Ciutadans, Socialistes i Catalunya en Comú 

Podem.
Vots contraris?
Són 10 vots contraris.
I per tant –dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà– i per 

tant, decau el punt 1, quedaria rebutjat.
I passaríem a la votació del punt número 2.
Vots favorables?
Serien 9 vots favorables al punt número 2.
Ciutadans, Socialistes i Catalunya en Comú Podem.
Vots contraris?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
Deu abstencions; dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Per tant, el punt número 2 sí que quedaria aprovat. (Veus de fons.)
Nou vots a favor, cap en contra i 10 abstencions.
Passaríem, ara, al punt número 11.

David Cid Colomer

Amb permís de la presidenta, per comunicar només la meva substitució per la 
diputada, la senyora Susanna Segovia.

La presidenta

Ens donem per assabentats; gràcies.

Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels 
lloguers

250-00696/12

El punt número 11, que és la resolució sobre la limitació de les apujades del preu 
dels lloguers, que ha presentat el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. Per 
la seva defensa, té la paraula la diputada Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Tornem a trobar-nos parlant de la crisi del lloguer, de la crisi 
de la bombolla del lloguer; de la quantitat de persones que no poden accedir, que 
han de marxar dels seus barris per la incapacitat de poder assumir les greus i abu-
sives pujades de lloguer que es donen entre contractes. Sabem que bona part dels 
desnonaments, la majoria dels desnonaments que actualment es produeixen, són per 
impagaments de lloguer. I això col·loca una quantitat de famílies en una situació 
d’alta vulnerabilitat. I, sobretot, famílies que no tenen garantit el seu dret a l’habi-
tatge.

Ja n’hem parlat altres vegades, tant al Ple com en comissió, de la importància que 
és regular el lloguer per garantir el dret a l’habitatge de les famílies més vulnerables, 
però també de la classe mitjana. Perquè moltes de les famílies que estan marxant, 
ja és la per la impossibilitat de pagar lloguers de 1.200, de 1.300 euros, que hi ha 
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pujades de 300 euros o 400, entre contracte. Que la mitjana del preu de lloguer, a 
Barcelona, arribi a ser de 948 euros, quan el salari mínim interprofessional, fa poc 
que es va apujar a 900 euros.

Que va haver-hi un Reial decret de lloguers, que va aprovar l’anterior govern, 
de Pedro Sánchez, quan no estava en funcions, que no va ser massa temps, que ha 
estat més temps en funcions, pràcticament que governant. I en aquest Reial decret, 
tot i que s’aplicaven algunes mesures, no es van atrevir a començar a treballar per 
la regulació de lloguers. De fet, hem pogut comprovar com fons voltors, com grans 
immobiliàries, s’estan «petant», també, la regulació que parla d’aquest lloguer, de 
l’augment de la durada dels preus de lloguers, i l’augment del lloguer, dintre d’un 
mateix contracte. Per tant, és evident que calen mesures de regulació, que cal dotar 
les ciutats que tenen àrees tensionades on el lloguer puja abusivament durant tot el 
temps, perquè tinguin eines per poder-ho regular.

I tenim una gran llista de ciutats on això s’ha fet; tenim una llista de ciutats, on 
sabem ja què ha funcionat, què no ha funcionat; sabem que la regulació de lloguers 
ha d’incloure elements que tinguin a veure amb la renda. Per això, el que demanem a 
aquesta comissió i al Parlament, és que insti un cop més el Govern de la Generalitat 
perquè treballi i demani al Govern de l’Estat, que es facin les mesures pertinents, 
les mesures legals pertinents, per poder treballar aquesta regulació, en coordinació 
entre els ajuntaments, la Generalitat i les administracions locals, que són les que 
haurien de tenir la competència per poder aplicar aquestes mesures, quan són cons-
cients que tenen una crisi d’habitatge i quan són conscients que el lloguer està sent 
una càrrega abusiva per a les famílies.

Per això demanem el vot a favor per aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies. Per defensar les esmenes presentades, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, té la paraula el diputat José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Estem molt d’acord amb l’esperit que té aquesta PR. La llui-
ta contra les pujades del preu del lloguer en zones d’alta demanda és una lluita que 
s’ha de fer en molts fronts, s’ha d’actuar sobre l’oferta, s’ha de facilitar un parc d’ha-
bitatge públic i de lloguer, s’han d’establir mecanismes per poder incidir en el preu 
del lloguer.

I aquesta PR va en aquest sentit; s’ha de posar a disposició del parc d’habitat-
ge paralitzat per fons d’inversió o la Sareb, o facilitar el marc normatiu perquè el 
lloguer no sigui l’excepció entre les possibilitats que hi ha, ara mateix, al mercat. 
De fet, hi ha altres coses molt més complicades, com modificar elements profunds 
i econòmics i institucionals que té l’Estat, que fan que hi hagi molts incentius a en-
terrar els estalvis en ciment. Però, en aquest cas, en aquest sentit ja des d’aquest 
grup i amb el suport de Junts per Catalunya i amb la complicitat del Govern de la 
Generalitat, hem impulsat mocions i propostes de resolució que intenten trobar so-
lucions.

En especial, vull recordar que instem al Govern de l’Estat a modificar la Sareb 
per posar a disposició de municipis i comunitats autònomes la borsa d’habitatges 
que té disponibles. També, des del Departament de Justícia van intentar impulsar 
una modificació del Codi Civil català, dins del limitat marge que l’anquilosada es-
tructura de l’Estat ens permet. En tot cas, entenem i compartim el sentit de la PR, 
que és cert que un canvi legislatiu a l’Estat per a permetre incidir als ajuntaments; 
però també creiem que, des del Govern de la Generalitat, amb els preus dels habi-
tatges en zones tensionades.

Creiem, com el grup proposant, que el Reial Decret de l’Estat que es queda molt 
curt, tot i que creiem que l’Estat mai anirà molt més enllà, perquè és ben dubtós 
que mai vagin en contra dels interessos dels que prenen les decisions, allò és com el 
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palco del Bernabéu. Per aquesta raó, hem presentat una demanda que intenta anar 
una miqueta més enllà que la PR original. I agraïm moltíssim l’esforç de tots els 
implicats, el Departament i la diputada del grup de Comuns, per transaccionar i que 
hi hagi hagut un acord en aquest sentit.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula, ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; bé..., doncs, nosaltres també estem d’acord amb les finalitats, els objectius que 
la diputada Segovia feia referència. Sabem que és un tema que no és fàcil, que s’ha 
tractat, doncs, en el Ple. Recordo el decret, no?, que es va portar al Ple, el Decret 
llei de limitació de lloguer, les diferents propostes de resolució. I per tant, nosaltres 
hem arribat a una transacció amb el Grup de Catalunya en Comú Podem, i entenem, 
doncs, que s’ha d’avançar en aquest marc; aquest marc legislatiu dels diferents àm-
bits on podem tenir competències i on no, per intentar, doncs, d’aconseguir aquesta 
protecció a tots aquells ciutadans envers el preu del lloguer, no?

Sí que és veritat que també no hi han solucions màgiques. Abans, el diputat 
Terrades hi feia referència, no?, als discursos políticament correctes, perquè aquest 
no és un tema pacífic, ni amb els experts..., hi ha experts que podríem dir progressis-
tes d’esquerra, que no acaben de veure clara, també, la limitació del preu de lloguer 
i en canvi, hi ha altres posicions. Per tant, és un tema que no és pacífic, però que 
hem de buscar aquells camins que ens uneixin per intentar salvaguardar aquest dret 
fonamental, que és el dret a l’habitatge.

Per tant, arribem a aquesta transacció en el sentit d’intentar, a través del Govern 
de la Generalitat, modificar tots aquells aspectes d’àmbit legislatiu espanyol, per in-
tentar buscar aquests camins entre tots, per limitar el mercat del lloguer.

La presidenta

Gràcies, té la paraula ara el diputat Sergio Sanz, en nom del Grup Parlamentari 
de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bé, ens trobem davant d’una proposta de resolució en la que es 
demana és, bàsicament instar el Govern de la Generalitat que demani al Govern d’Es-
panya que realitzi una modificació de la legislació. En primer lloc, dir que considerem 
que, qui ha de fer la modificació de la legislació, si de cas, seria el legislatiu, amb un 
procediment molt més treballat, molt més participatiu per a tots els grups polítics, per 
la cerca de consens, com seria iniciar una iniciativa legislativa allà, no?

En tot cas, l’orientació d’aquesta proposta que se li demana al Govern d’Espanya, 
de regular els lloguers, nosaltres hem dit que no creiem que..., no pensem que la regu-
lació de lloguer sigui solució, perquè també, quan mirem altres exemples de què ha 
passat allà on s’ha regulat el lloguer, tothom sap que ara, quan va a llogar un pis es 
troba amb una mena de càsting, eh? Hi ha moltes persones que van a demanar, a veure 
un pis, i comencen a demanar documentació, comencen a demanar les nòmines i tal, i 
al final, el propietari triarà la persona amb la nòmina més alta. I les persones amb les 
nòmines més baixes continuaran tenint problemes per accedir als lloguers, perquè els 
propietaris triaran altres opcions.

És a dir, aquí el problema..., i aquí sí que vull incidir, no és tant d’aquest model le-
gislatiu que, al final, la legislació dels lloguers a Espanya és homologable a la d’altres 
països, sinó que hi ha un problema d’inversió pública que, aquí sí que ens diferenciem 
d’altres països. I no només d’altres països. Comparem la inversió que fa el Govern de 
la Generalitat en polítiques d’habitatge, amb la que fan altres comunitats autònomes, 
ens trobem que estem a la meitat de la mitjana. És a dir, mentre que la mitjana de les 
comunitats autònomes, del pressupost en habitatge respecte al pressupost total de la 
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comunitat autònoma és del voltant de l’1,2 per cent, a Catalunya és només del 0,6 per 
cent; quan Catalunya és la comunitat que té més desnonaments, quan té els preus més 
alts i és una de les comunitats autònomes amb menys habitatge públic.

Aquest sí que és un element diferenciador. I clar, jo entenc que el Govern de la 
Generalitat estarà encantat de rebre una proposta, en la que responsabilitza del pro-
blema el marc legislatiu de tot Espanya, el marc nacional, perquè en certa manera, els 
descarrega de responsabilitat. Quan veiem, no?, que Catalunya inverteix un 0,6 per 
cent del seu pressupost a habitatge, mentre que la mitjana és l’1,2; doncs, ja li va bé a 
la Generalitat això, no? Per tant, bé..., nosaltres entenem que la proposta de resolució 
està feta amb la millor de les voluntats; que el que es demana, al final, també és que 
s’obri una reflexió sobre el marc legislatiu, i no ens oposarem a..., bé, doncs, a la seva 
aprovació; però tampoc no li donarem un suport entusiasta i per tant, 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, de ben segur que hem d’anar més enllà dels interessos 
dels qui prenen decisions, ja sigui al palco del Bernabéu o a qualsevol altra de les 
llotges; a Catalunya també en tenim, de llotges, on es prenen moltes decisions, no? 
Però, en qualsevol cas, el Reial decret llei 7/2019 va suposar un avenç important en 
matèria de lloguer. O si més no, una reversió de la involució que va suposar la legis-
lació del PP. L’increment de la durada del contracte i la limitació de l’actualització 
anual de les rendes a l’increment de l’IPC, en el marc de la durada dels contractes, 
creiem que és molt positiu.

Al nostre entendre, l’abaixada dels preus del lloguer no depèn d’un sol factor. De 
fet, ja s’ha dit també aquí. Ni tampoc podem adoptar exemples com els que s’han 
posat en funcionament en d’altres països o en d’altres ciutats, perquè la nostra es-
tructura de tinença no és la mateixa que hi ha en altres ciutats o en altres països. 
I per tant, creiem que s’han d’adoptar mesures que siguin pròpies i que siguin..., que 
funcionin en el nostre entorn.

Entenem que la millor manera d’incidir en els preus del lloguer és incrementar 
la despesa pública en matèria d’habitatge, incrementar l’oferta en lloguer assequible, 
establir mesures fiscals que fomentin el lloguer assequible, millorar el finançament 
per a la promoció de l’habitatge de lloguer, i fomentar la mediació. Tot i així, també 
creiem que es pot explorar la possibilitat que comunitats autònomes i ajuntaments 
–aquí es parlava de Generalitat, eh?– entenem que deuen ser les comunitats autòno-
mes i ajuntaments, puguin intervenir en els preus de lloguer en aquelles zones de-
clarades tensionades. I tenim constància, doncs, que això ja s’havia treballat i que 
s’hi estava treballant.

I per tant, entenem que és una via que es pot explorar i per tant, el nostre vot en 
aquesta proposta de resolució serà afirmatiu.

La presidenta

Vol posicionar-se sobre l’esmena? Està transaccionada, diputada Susanna 
Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

Si us plau, només per aclarir que, efectivament, el que hem fet és fer..., ampliar so-
bretot la capacitat, la intenció que ha d’haver-hi coordinació entre les administracions 
–entenem– com és el Parlament de Catalunya, parlem de la Generalitat de Catalunya. 
A Andalusia que parlin de la Junta de Andalucía, però sí que volia fer com tres co-
mentaris ràpids: el decret va ser un avenç, però clarament insuficient; el tema del 
càsting de propietaris ja es dona, això no vindrà amb la regulació de lloguers; això ja 
passa actualment. Per tant, la situació és prou greu com perquè entomem com fer-la.
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I, efectivament, i ja ho diu el text de la proposta de resolució, no és l’única mesura, 
o serà la mesura estrella, però és una mesura important, que complementa aquelles de 
la inversió pública que, efectivament, anem molt endarrerits en aquesta inversió i en la 
voluntat d’Espanya i de Catalunya, de canviar precisament aquesta estructura de la pro-
pietat, que no garanteix el dret a l’habitatge.

La presidenta

Doncs, acabada la discussió, passaríem a la votació d’aquesta..., del punt número 11,  
en el text és el transaccionat.

Vots favorables?
Doncs, s’aprova per unanimitat. (Remor de veus.)
Ai no, perdó, és veritat. Sí; té deu –com que n’hem fet tantes per unanimitat, 

avui– 10, 12, 13 vots favorables, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, 
Republicà, Socialistes i Catalunya en Comú Podem.

Vots contraris?
No n’hi ha cap.
Abstencions?
Sis abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Serien 13 vots favorables, cap en contra, i 6 abstencions.
Per tant, queda aprovada.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants perquè presenti els 
estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica

356-00542/12

Passaríem ara al punt número 12.
Els punts números 12, 13 i 14 són sol·licituds de compareixences.
Suposo que no les deuen poder fer juntes, ni per assentiment? (Veus de fons.) No.
Doncs, aleshores, la primera és la Sol·licitud de compareixença d’una representa-

ció de l’Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants, que dema-
na el Grup Parlamentari de Ciutadans.

La podem passar a votació directament? Volen citar?
Doncs, passaríem a votació.
Vots favorables a aquesta sol·licitud de compareixença?
Doncs, queda aprovada per unanimitat.
(La presidenta estossega.) Perdó.

Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del 
Consell d’Administració d’AENA, perquè informi sobre la incidència de 
les protestes laborals a l’aeroport de Barcelona

356-00546/12

Passaríem ara a votació el punt número 13, que és la Sol·licitud de compareixen-
ça del senyor Maurici Lucena, president del Consell d’Administració d’AENA, pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

La podem passar directament a votació?
Vots favorables a aquesta sol·licitud?
Són 10, 16, 17 vots favorables.
Vots contraris?
2 vots contraris i cap abstenció.
Per tant, queda aprovada per 17 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.
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Sol·licitud de compareixença d’Albert Civit Fons, director de 
l’Institut Català del Sòl, perquè informi sobre el paper de l’Institut 
en la implantació d’empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge

356-00569/12

I passarem ara a la votació del punt número 14, que és la sol·licitud de comparei-
xença del senyor Albert Civit Fons, director de l’Institut Català del Sòl, presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Podem passar a votació?
Vots favorables?
Doncs s’aprova per unanimitat.
Amb això, doncs, donaríem per tractat tot l’ordre del dia i aixecaríem la sessió, 

demanant als portaveus si tenen només un segon per aclarir un tema de calendari.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i catorze minuts.
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