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SESSIó NÚM. 24

La sessió s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix 
Salvador Milà i Solsona, acompanyat de la vicepresidenta, 
M. Victòria Forns i Fernández, i del secretari, Joan Reca-
sens i Guinot. Assisteix la Mesa el lletrat Xavier Muro i Bas.

Hi són presents els diputats Cristina Bosch i Arcau, Lluís 
Guinó i Subirós, Oriol Pujol i Ferrusola, Meritxell Roigé i 
Pedrola, Josep Rull i Andreu i Pere Vila i Fulcarà, pel G. P. 
de Convergència i Unió; Josep Andreu Domingo, Marc 
Sanglas i Alcantarilla i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Cristòfol Gimeno 
Iglesias, Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz i Jordi 
Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Eva García i 
Rodríguez i Sergio García Pérez, pel G. P. del Partit Po-
pular de Catalunya; David Companyon i Costa i Hortènsia 
Grau Juan, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i Matías Alonso Ruiz, pel G. P. 
de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió l’investigador Ramón y Cajal 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Ismael Blanco Fillola, i 
la investigadora de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques de la Universitat Autònoma de Barcelona i de Sòcol, 
Tecnologia Social, Helena Cruz i Gallach.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investigador 
Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-
ques i professor del Departament de Ciència Política i 
Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per 
a explicar les conclusions del projecte «Barris desafavo-
rits davant la crisi: segregació urbana, innovació social i 
capacitat cívica» (tram. 357-00639/10). Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a no pagar als ajunta-
ments pels treballs de millorament dels cursos fluvials 
(tram. 250-01043/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació (text presentat: BOPC 297, 37).

3. Proposta de resolució sobre el centre de gestió de resi-
dus de la Garrotxa (tram. 250-01067/10). Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 304, 36; esmenes: BOPC 334, 47).

4. Proposta de resolució sobre l’import destinat al Fons 
de foment del programa de barris i àrees urbanes d’aten-
ció especial (tram. 250-01073/10). Grup Parlamentari de 
Ciutadans, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 308, 14).

5. Proposta de resolució sobre la definició del règim 
d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les plat-
ges (tram. 250-01074/10). Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presen-
tat: BOPC 308, 14; esmenes: BOPC 334, 49).

6. Proposta de resolució sobre les rotondes de la carre-
tera C-55 d’accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç 

de Castellet (tram. 250-01075/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la propos-
ta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 312, 18; esmenes: BOPC 346).

7. Proposta de resolució sobre el servei de transport in-
terurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
de Bellaterra (tram. 250-01079/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 21; 
esmenes: BOPC 346).

8. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la utilització de l’amplada 
ibèrica en la construcció del Corredor Mediterrani (tram. 
356-00710/10). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

El president

Donem inici a la sessió d’avui de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat, 2 de juliol del 2014, seguint l’ordre 
del dia que tenim acordat.

Tan sols anunciar que es posposa el punt número 2, de 
resolució sobre criteris aplicats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per no pagar als ajuntaments pels treballs de 
millorament dels cursos fluvials, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Queda damunt de la taula a l’espera d’una 
reunió amb l’agència, que no s’ha pogut mantenir.

No sé si hi ha algun altre punt... (Eva García i Rodrí-
guez demana per parlar.) Perdó, senyora Eva García?

Eva García i Rodríguez

Gràcies. Doncs, també per demanar posposar la pro-
posta de resolució número 6.

El president

Retirada o posposada?

Eva García i Rodríguez

Posposar-la.

El president 

Ah, posposada.

Veiem també que crec que s’ha anunciat que hi ha una..., 
es retira l’esmena del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió en el punt número 5, Resolució sobre la de-
finició del règim d’ocupació i l’ús dels trams urbans i 
naturals de les platges. Tenim una nota que s’ha retirat 
l’esmena. (Veus de fons.) Sí... (Veus de fons.) Doncs, ho 
han presentat per escrit i queda retirada l’esmena.

Si no hi ha res més...
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Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, president...

El president

Perdó. Sí, senyor Marc Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, en el cas de la proposta de resolució número 3, re-
ferent a la gestió de residus de la Garrotxa, com que 
serà defensada pel diputat Pere Bosch, demanem que 
es posposi el debat per a la sessió d’avui fins al mo-
ment que s’incorpori en aquesta sessió el senyor Pere 
Bosch.

Gràcies.

El president

Si no hi ha cap inconvenient, sempre que sigui abans 
que finalitzi la comissió.

Marc Sanglas i Alcantarilla

President, si no, la defensaria un servidor.

El president 

Moltes gràcies.

Compareixença 
d’Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón 
y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques i professor del Departament de 
Ciència Política i Dret Públic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a explicar les 
conclusions del projecte «Barris desafavorits 
davant la crisi: segregació urbana, innovació 
social i capacitat cívica» (tram. 357-00639/10)

Doncs, passem a tractar el punt de l’ordre dia..., el pri-
mer punt de l’ordre del dia és la compareixença del 
senyor Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y 
Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i 
professor del Departament de Ciència Política i Dret 
Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a 
presentar les conclusions del projecte «Barris desafa-
vorits davant la crisi: segregació urbana, innovació so-
cial i capacitat cívica», que havia estat acordada per la 
comissió, per unanimitat, perquè comparegués a pre-
sentar-les. I saludem també la senyora Helena Cruz, 
investigadora també, que l’acompanya, i els convidem, 
doncs, que puguin incorporar-se a la Mesa per a la 
presentació del seu informe.

(Pausa.)

Doncs bé, benvinguts, senyor Ismael Blanco i senyo-
ra Helena Cruz. Gràcies per acceptar la crida d’aques-
ta comissió. I, sense més preàmbul, els donaríem la 
paraula per un termini màxim d’un quart d’hora, vint 
minuts, com a molt. Després obrirem un torn d’inter-
vencions dels grups parlamentaris perquè els puguin 
fer preguntes, demanar aclariments o fer comentaris. 

I després tancaríem, amb un màxim de deu minuts, 
per si consideren oportú contestar, completar, comen-
tar..., eh?

Entenc que la primera intervenció la farà íntegrament 
el senyor Ismael Blanco. (Pausa.) Doncs, quan vulgui, 
té la paraula.

Ismael Blanco Fillola (investigador Ramón y 
Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, doncs, agrair la 
invitació per fer la presentació d’aquest estudi, un es-
tudi que té un títol molt llarg; nosaltres el sintetitzem 
en «Barris i crisi», eh?, l’anomenem així.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una expo-
sició de xarts, els quals poden ésser consultats a l’ex-
pedient de la comissió.)

Aquest estudi de «Barris i crisi», quan nosaltres ja el 
vam concebre, érem conscients, diguem-ne, que tenia 
un interès que desbordava les fronteres estrictament 
acadèmiques, i el que preteníem era, doncs, que fos un 
estudi que pogués generar debat polític i debat social. 
I, per tant, doncs, estem molt agraïts i molt satisfets i 
ens sentim molt honorats de poder presentar els resul-
tats d’aquest estudi en el marc d’aquesta institució.

Bàsicament, la presentació que faré, pel temps de què 
disposo, serà una breu presentació centrada sobretot 
en els objectius de la recerca, en l’explicació de quins 
són els principals objectius d’aquest estudi. Explicaré 
també breument, tot i que no amb detall, quina ha es-
tat l’estratègia metodològica que hem seguit per asso-
lir i per satisfer aquests objectius. I, sobretot, em cen-
traré en l’explicació de quines han estat les principals 
conclusions d’aquesta recerca.

Abans de començar a explicar l’estudi, fer un aclari-
ment. Aquest estudi és un estudi que liderem des de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, tot i que es tracta 
d’una recerca en la qual participen persones de dife-
rents departaments, no només de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona sinó també d’altres universitats 
–per exemple, la Universitat de Girona– i altres ins-
titucions. És un estudi que pretén ser en aquest sen-
tit molt interdisciplinari, i tenim en l’equip de recerca, 
doncs, no només politòlegs especialistes en polítiques 
públiques sinó també geògrafs, sociòlegs, economis-
tes, etc. Jo crec que aquesta és una de les principals 
potencialitats de la recerca. És una recerca que es fi-
nança en el marc del programa RecerCaixa, que, com 
deuen conèixer, és un programa en el qual participen 
l’Obra Social «la Caixa» i l’ACUP, l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques, i que s’ha convertit en 
el principal programa de finançament de recerques en 
l’àmbit de les ciències socials i de la salut a Catalunya.

Entrant, per tant, ja en l’explicació de quins són els 
objectius de la recerca, podríem resumir aquests ob-
jectius en aquests dos grans propòsits, no? El primer 
seria conèixer quins han estat els impactes de la crisi 
en les dinàmiques de segregació urbana a Catalunya, 
i, més concretament, quins han estat els efectes de la 
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crisi sobre els territoris, sobre els barris més desafa-
vorits, més vulnerables, sobre aquelles àrees urbanes 
que ja acumulaven abans de la crisi diferents tipus de 
problemàtiques urbanístiques i socials.

Creiem que aquest és un objectiu important, perquè 
fins ara s’ha parlat molt de les conseqüències socials 
de la crisi en termes, per exemple, del creixement de 
diferents modalitats de pobresa; s’ha parlat molt de fe-
nòmens com els desnonaments, de fenòmens com 
l’atur, òbviament; s’ha parlat del creixement de les de-
sigualtats socials. Però, en canvi, s’ha parlat menys, i 
creiem que és important discutir-ho, de quin és el re-
flex territorial de totes aquestes dinàmiques socials, 
no?, de com aquestes dinàmiques socials es projecten 
sobre el territori i com o fins a quin punt les desigual-
tats socials interactuen i es reforcen amb les desigualtats 
territorials entre barris i entre municipis.

El segon objectiu de la recerca és analitzar quines són 
les respostes ciutadanes a la crisi i en quina mesura 
aquesta capacitat de resposta ciutadana a la crisi des 
dels mateixos barris, des dels mateixos municipis, és un 
factor important a l’hora d’entendre la capacitat de resi-
liència dels barris i dels municipis, la capacitat de resili-
ència dels territoris, en un context com l’actual.

Creiem que aquest també és un objectiu important, 
perquè en aquest context de retrocés del sector públic 
les expectatives sobre el que pot oferir la ciutadania 
en un context com l’actual, doncs, han crescut. I, per 
tant, per nosaltres és important, doncs, poder entrar a 
valorar fins a quin punt efectivament aquesta capacitat 
d’organització social i de donar respostes des de la so-
cietat a un context com l’actual és un factor important 
de resiliència, de capacitat de resistència, davant dels 
efectes de la crisi.

Com els comentava, abans d’entrar en les principals 
conclusions de la recerca, volia fer un breu esment de 
les diferents metodologies que hem utilitzat per ar-
ribar a les conclusions que després els exposaré. Tot 
i que no entraré, per qüestions de temps, en el detall 
d’aquesta metodologia, qualsevol aclariment que ne-
cessitin que els fem, després, en el torn de preguntes, 
el podem fer. I també aclarir que la informació de tota 
la recerca la tenim penjada a la web de l’estudi –des-
prés els passaré l’adreça–, i allà poden trobar molts 
més detalls sobre la metodologia i les dades que hem 
acabat produint.

La primera gran estratègia metodològica que hem se-
guit per arribar als objectius que ens proposàvem ha 
estat la de l’anàlisi del comportament d’un seguit de 
variables, que ara esmentaré, per les més de cinc mil 
seccions censals que hi ha a Catalunya en el període 
2001-2012. Escollim aquest període, entre d’altres co-
ses, perquè depenem en bona mesura de la informació 
que ens proporcionen els censos de població i habitat-
ge de 2001 i de 2011.

Les quatre variables que hem analitzat, i que per nos-
altres són indicatives d’aquestes tendències de segre-
gació urbana, són dues variables de naturalesa social, 
com són el percentatge de població estrangera resident 
en aquestes seccions censals i el percentatge de pobla-
ció aturada. Les dues altres variables són de naturale-

sa urbanística i fan referència al valor cadastral mitjà 
de l’habitatge i a la superfície mitjana de l’habitatge.

Per tant, com deia, hem analitzat quin ha estat el com-
portament d’aquestes quatre variables en el període 
2001-2012 per les més de cinc mil seccions censals 
existents en el conjunt del país, prenent com a refe-
rència sempre els valors mitjans que adopten aquestes 
variables en cadascun dels set àmbits de planejament 
territorial: Regió Metropolitana de Barcelona, Comar-
ques Gironines, Camp de Tarragona, etcètera.

La segona estratègia metodològica que hem utilitzat 
ha estat la d’una anàlisi comparada de diferents estu-
dis de cas –concretament sis estudis de cas– que hem 
treballat més amb profunditat, que són sis casos que 
es corresponen amb sis barris ubicats en les perifè-
ries de diferents ciutats catalanes. Barris que són si-
milars des del punt de vista dels seus orígens històrics, 
des del punt de vista també del tipus de problemàti-
ques urbanístiques i socials que s’hi donen, però en 
canvi són barris que són diferents des del punt de vis-
ta de la seva tradició associativa, del seu teixit social 
–de la configuració del seu teixit social–, són diferents 
també des del punt de vista del tipus d’intervencions 
públiques que s’hi han dut a terme, i són diferents des 
del punt de vista de les dinàmiques de relació que s’es-
tableixen entre el teixit social i les administracions. 
I, per tant, aquesta selecció de casos el que ens permet 
és observar quina és la importància dels nivells d’or-
ganització social, de les pautes de relació entre el tei-
xit associatiu i les administracions a l’hora d’explicar 
la seva trajectòria recent, que veurem després, doncs, 
que ha estat una trajectòria força diferent malgrat que 
les condi cions de partida eren similars.

Són casos que hem analitzat a través d’entrevistes, a 
través d’anàlisi documental, a través d’observacions 
de camp, i són casos que bàsicament ens permeten 
aprofundir en l’anàlisi, en la comprensió dels impactes 
de la crisi en aquest tipus de barris desafavorits. Són 
casos que ens permeten també observar com la gent 
s’està organitzant per donar resposta a aquesta situa-
ció. I, sobretot, el propòsit d’aquests casos és compa-
rar-los entre si i veure fins a quin punt hi ha uns barris 
més resilients que d’altres i com s’expliquen aquestes 
diferències, no?

La tercera estratègia metodològica que hem seguit ha 
estat l’elaboració d’un mapa de pràctiques d’innova-
ció social a Catalunya. Un mapa que bàsicament ens 
permet fer-nos una idea més general, més panoràmica, 
del tipus de respostes ciutadanes que estan sortint en 
aquesta situació de crisi i de canvi d’època; un mapa 
que també ens permet geolocalitzar, per tant, observar 
la localització territorial d’aquest tipus de pràctiques. 
I, com després explicaré, és un mapa que també ens 
permet observar en quina mesura aquest tipus de pràc-
tiques incideixen i estan presents en els territoris més 
vulnerables.

Concretament –és un mapa que el poden consultar a 
la web, també–, en aquest mapa hem analitzat dife-
rents tipus de pràctiques agrupades en diferents cate-
gories: pràctiques de solidaritat ciutadana; pràctiques 
relacionades amb temes territorials, mediambientals i 
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d’energia; pràctiques relacionades amb l’economia i el 
consum alternatiu, i finalment espais autogestionats. 
Hem anat a observar, hem identificat i hem geoloca-
litzat pràctiques de bancs de temps, assemblees locals 
del moviment antidesnonament, horts urbans, grups 
locals de Som Energia, projectes finançats..., xarxes 
telemàtiques ciutadanes –són, bàsicament, punts de 
Guifi.net–, projectes de desenvolupament local finan-
çats per Coop57, cooperatives de consum i diferents 
tipus d’espais autogestionats. És un mapa que ens per-
met fer el zoom sobre el territori per veure, doncs, es-
pecíficament la distribució territorial d’aquest tipus de 
pràctiques en territoris concrets, i a més a més aquest 
zoom el podem fer selectivament, triant aquell tipus de 
pràctiques que ens interessi observar.

És un mapa que hem elaborat a partir de la lògica 2.0: 
és un mapa col·laboratiu. I, en aquest sentit, a més a 
més d’identificar nosaltres un seguit de pràctiques bà-
sicament a través de tècniques de rastreig per internet, 
doncs, la gent també hi pot aportar aquelles pràctiques 
que conegui i que no vegi identificades en el mapa. 
Per això vam començar identificant-ne poc més de 
cinc-centes i en aquests moments ja en tenim identifi-
cades més de set-centes.

A més a més, hem fet un solapament dels mapes de la 
innovació social amb els mapes de la segregació ur-
bana, que abans he ensenyat, la qual cosa, com deia, 
ens permet observar quina és la incidència o la pre-
sència d’aquest tipus de pràctiques socialment innova-
dores a les àrees urbanes de segregació més intensa. 
En aquest mapa, les línies verdes identifiquen àrees de 
segregació per dalt, de segregació de població benes-
tant, i les línies vermelles identifiquen àrees de segre-
gació per baix, de població més desafavorida. Després 
faré algun comentari al respecte.

Entrant ja en l’explicació, breument, de quines són les 
principals conclusions, sense que... Són conclusions 
preliminars, perquè encara hi ha d’haver un treball de 
maduració d’aquestes conclusions, no? La recerca en-
cara està en curs, no està previst que acabi fins al fe-
brer del 2015. Per tant, ens anirà molt bé també escol-
tar les seves opinions i comentaris al respecte. 

La primera idea que es deriva del nostre estudi és que 
la segregació urbana és un fenomen estructural que ja 
era significatiu a l’inici del període estudiat. Per tant, 
la segregació urbana no és un fenomen que s’expli-
qui només per la conjuntura de la crisi. Quan parlem 
de «segregació urbana» estem parlant de la tendència 
de diferents grups socials a separar-se en el territori, 
a viure en diferents barris i diferents municipis, bà-
sicament en funció del seu nivell de renda o d’altres 
variables relacionades, com pot ser per exemple l’ori-
gen. La interacció, diguem-ne, entre desigualtats de 
renda i desigualtats en el preu del sòl i en el preu de 
l’habitatge fa que aquesta tendència a la separació dels 
diferents grups socials en el territori es produeixi, en 
realitat, de forma bastant generalitzada en qualsevol 
societat, en qualsevol economia de mercat.

Tot i així, la intensitat d’aquest fenomen de la segrega-
ció pot ser molt variable en funció dels llocs i en funció 
dels moments històrics. I, en aquest sentit, el que ob-

servem és que a Catalunya –aquesta seria la segona 
conclusió– els nivells de segregació urbana que tenim 
són inferiors, en general, als de països del nostre en-
torn. Per exemple, tenim algunes dades que ens per-
meten comparar els nivells de segregació urbana a Ca-
talunya amb els nivells de segregació urbana a França, 
on són molt més alts.

I, malgrat tot, el que observem també en l’estudi és que 
en aquest període estudiat, del 2001 al 2012, aques-
ta segregació urbana ha anat en augment. Després 
comentaré, doncs, que en realitat no necessàriament 
com a conseqüència dels efectes de la crisi, sinó que 
aquest procés de separació dels diferents grups socials 
en el territori, en l’espai urbà, s’ha començat a pro duir 
ja en el període de la bombolla immobiliària, s’ha co-
mençat a intensificar en aquest període del boom de 
la construcció, i, en tot cas, com dic al final d’aquesta 
transparència, aquesta segregació urbana s’agreuja en 
el context de la crisi i impacta fortament en les àrees 
més vulnerables en aquests últims anys.

Una altra idea que volem destacar, que també es deri-
va de les dades amb què hem estat treballant, és que 
la segregació urbana afecta no només els grups més 
desafavorits sinó també els grups més benestants, no? 
Sovint quan parlem de «segregació territorial de la po-
blació» pensem en la població més desafavorida, en 
els fenòmens de confinament territorial o de segrega-
ció territorial de la població amb menys recursos, ob-
viant que en realitat les tendències de segregació de la 
població més benestant, de concentració de la pobla-
ció més benestant en determinats barris o municipis, 
pot ser tant o més significativa que no pas la de segre-
gació de la població més desafavorida.

També volem destacar, en aquest sentit, que la segre-
gació urbana és un fenomen d’abast fonamentalment 
metropolità. Tenim algunes dades també que indiquen 
clarament que la segregació urbana s’està..., o les desi-
gualtats territorials són més significatives a nivell in-
termunicipal que no pas a nivell intramunicipal, dintre 
dels mateixos municipis; les desigualtats són més for-
tes entre municipis que no pas les desigualtats entre 
barris dintre d’un mateix municipi. Això crec que té 
implicacions de política pública importants, perquè 
implica que la població més benestant tendeix a con-
centrar-se en determinats municipis que tenen més re-
cursos per fer front a necessitats que són menors, i al 
revés, la població amb menys recursos tendeix a con-
centrar-se en aquells municipis que tenen menys re-
cursos per fer front a necessitats que són més intenses.

Com deia abans, convé remarcar que la segregació ur-
bana no és un fenomen estrictament vinculat a la crisi 
i que, de fet, aquesta tendència de creixement de les 
desigualtats socioterritorials a Catalunya es comença 
a produir durant el període de la bombolla immobi-
liària, i, per tant, aquest període és el que genera, en 
realitat, les condicions de vulnerabilitat de molts dels 
barris que avui estan més fortament impactats per la 
crisi.

De fet, de l’anàlisi comparada dels diferents casos que 
hem fet, observem que aquells barris que avui estan 
més fortament impactats per la crisi, aquells barris 
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que avui estan patint més la situació de la crisi, són 
barris que durant els anys de la bombolla immobilià-
ria, del boom de la construcció, van patir canvis en la 
seva composició social molt intensos i molt accelerats, 
canvis en un període molt curt de temps que tenen a 
veure bàsicament amb l’arribada de població d’origen 
estranger. Un dels casos que hem analitzat, per exem-
ple, tenia en el 2001 un 5 per cent de població estran-
gera resident i en el 2006 arribava ja a tenir gairebé un 
40 per cent de població estrangera; en un període molt 
curt de temps, en només cinc anys, aquest barri s’es-
pecialitza en la recepció de població immigrada.

Els barris, en general, que han patit aquest tipus de 
transformacions residencials, que s’han especialitzat 
en l’acollida de població d’origen estranger, són els 
barris que avui es troben més afectats per la crisi. Són 
barris on trobem que no necessàriament es va cons-
truir nou habitatge; de fet, més aviat l’arribada de nova 
població en aquests barris no es produeix per la cons-
trucció de nou habitatge, sinó que més aviat aquesta 
població va ocupar els buits que deixen les persones 
que marxen. Persones que, en el context de l’alça de 
preus de l’habitatge, veuen l’oportunitat de vendre els 
seus habitatges a uns preus molt elevats, anar a com-
prar pisos o habitatge en altres barris residencials, i 
aquests buits que ells deixen vénen a ser ocupats per 
població immigrada amb baixos recursos econòmics.

Aquest procés de fugida de la població autòctona cre-
iem que té a veure amb el fet que en aquests barris, en 
general, la població expressa un fort sentiment de de-
safecció cap al barri. I aquest sentiment de desafecció 
creiem que té a veure amb la percepció de desaten-
ció per part de les administracions públiques. Els bar-
ris més resilients, en canvi, són barris que tenen una 
població estable, que han aconseguit, en el context de 
la bombolla, mantenir la seva població, fins i tot són 
barris que han aconseguit atraure població de classes 
mitjanes, són barris que expressen un fort sentiment 
de pertinença, un orgull..., on la població expressa un 
orgull de viure en aquell barri, malgrat que podrien 
haver estat barris històricament fortament estigma-
titzats. I això té a veure amb el fet que són barris on 
s’han desenvolupat polítiques de millora urbana im-
portants al llarg del temps –de dotació d’equipaments, 
infraestructures, de millora de serveis, etcètera–, i ai-
xò és important en el marc d’una estreta col·laboració 
entre administracions i entitats. I, per tant, la comuni-
tat el que expressa és un sentiment que aquelles mi-
llores que s’han produït en el barri són també gràcies 
als esforços de la gent, i, per tant, hi ha un sentiment 
d’apropiació d’aquelles millores que reforça el senti-
ment de pertinença i d’identitat de barri.

Respecte –i amb això acabaré– a les pràctiques d’inno-
vació social, bàsicament destacar, doncs, que el mapa 
ens permet observar com al llarg de tot el territori de 
Catalunya han anat proliferant, al llarg dels diferents 
anys, diferents tipus de respostes socialment innova-
dores davant la crisi, iniciatives que estan jugant en 
aquests moments un paper important de manteniment 
de la cohesió social, iniciatives que fins i tot ens per-
meten albirar alternatives a l’statu quo, iniciatives que 
tenen també un efecte apoderador especialment sobre 

els col·lectius desafavorits, tot i que el solapament dels 
mapes de la innovació i dels mapes de la segregació ens 
permeten veure que la distribució territorial d’aquestes 
pràctiques d’innovació social és força desigual i que no 
necessàriament les pràctiques d’innovació social s’es-
tan concentrant justament en els territoris més desa-
favorits. No necessàriament les pràctiques d’innovació 
social es produeixen en aquells barris que tenen més 
necessitats socials, sinó que més aviat aquestes pràcti-
ques es produeixen en aquells territoris que tenen més 
recursos per a la mobilització col·lectiva.

Això crec que també és important, perquè a vegades, 
doncs, confiem molt en la capacitat que tenen aquestes 
pràctiques de generar cohesió social i satisfer neces-
sitats socials, especialment en els territoris més vul-
nerables, i el que observem és que no necessàriament 
aquestes pràctiques es concentren en aquest tipus de 
barris.

No ens atreviríem, eh?, a fer cap llistat de propostes 
concretes sobre què és el que s’hauria de fer per abor-
dar aquest fenomen, no és una discussió que hàgim 
aprofundit, en absolut, en l’equip, però sí que potser per 
donar algunes idees i, potser, motivar el debat, doncs, 
remarcaríem la importància del suport a les pràctiques 
ciutadanes que es donen en els barris, i especialment 
en els barris més vulnerables. Remarcaríem la impor-
tància del treball col·laboratiu en el territori: com dè-
iem abans, els barris que avui són més resilients da-
vant la crisi són barris que tenen una tradició de treball 
col·laboratiu entre les administracions i el teixit social.

I, finalment, remarcaríem la importància que existei-
xin polítiques integrals, que reconeguin que estem 
parlant d’un fenomen multidimensional, multifacto-
rial; polítiques a diferents escales, no ens valen només 
les polítiques locals, sinó que necessitem polítiques 
d’àmbit com a mínim metropolità i polítiques que tin-
guin efectes redistributius en el territori.

Gràcies per la seva atenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Blanco. Doncs, ara obrim el 
torn d’intervenció dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 
Senyor Marc Sanglas, té la paraula per un temps apro-
ximat de cinc minuts.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. Gràcies als compareixents per l’ex-
posició i per l’informe. En tot cas, segurament, de la 
seva anàlisi més aprofundida podríem treure’n majors 
conclusions, però, en tot cas, em sembla que ja és indi-
catiu, ja és indicatiu d’algunes qüestions.

Jo sí que penso que és entenedor i és aclaridor, i, en 
tot cas, sí que m’agradaria formular un seguit de pre-
guntes per aclarir més algun sistema, com per exem-
ple el factor..., o quina és la motivació d’estudiar uns 
barris en concret, i, d’aquests sis barris, quins..., és a 
dir, què és el que permetia, i si a vostès els sembla que 
amb l’estudi d’aquests sis barris l’element és prou..., és 
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a dir, les pràctiques, els fenòmens, són reproduïbles i 
extensibles a tot el país, perquè, en tot cas, entenent 
que..., tot i que ja apuntaven que es tractava d’un am-
pli fenomen metropolità, diguem-ne, si es compleixen 
aquests requisits.

Bé, també el que ens agradaria saber a partir dels seus 
estudis, que segurament no només se centren en aques-
ta època, a partir del context de la crisi, com vostès 
apuntaven, és el fet i el factor..., si aquestes reaccions 
que vostès apuntaven, amb el tema de la generació de 
bancs del temps, d’espais autogestionats, vostès ente-
nen que això correspon a un moment puntual de la cri-
si?, o aquests fenòmens...? És a dir, nosaltres tenim la 
percepció que aquests fenòmens arrenquen ja més en-
llà en el temps, i que, per tant, no són un fet que se suc-
ceeix ara, sinó que el context actual el que fa és segura-
ment posar-ho més en valor, però que partíem ja d’una 
certa existència prèvia d’alguns elements..., d’una certa 
«crisi del sistema», si em permeten l’expressió, que el 
que fa en aquest context actual és accelerar i posar so-
bre la taula encara més aquestes contradiccions.

I, per tant, des del nostre punt de vista, aclarir si aquest 
fenomen es magnifica, o, en tot cas, s’incrementa la 
seva presència, i si és degut a aquest context de crisi, o 
al contrari, si ens trobem davant d’un canvi ja estruc-
tural des de fa temps, i que, per tant, conforma un can-
vi de paradigma en el fenomen que estem vivint com 
a país, també amb un cert apoderament ciutadà, on, 
diguem-ne, alguns fenòmens, com poden ser el procés 
d’autodeterminació o el procés de major participació 
i de lluites socials que existeix, de major consciència 
ciutadana, per tant, podríem dir..., si forma part de tot 
aquest context, i això és el que vostès entenen que va 
més enllà, que és més profund, que ens sembla, des 
del nostre punt de vista –i vostès ens ho confirmaran–, 
que això no s’acaba amb la crisi, és a dir, que una mi-
llora del context econòmic no farà que aquestes pràc-
tiques vagin en detriment i vagin en desús, sinó que 
ens sembla que aquestes pràctiques, si em permeten 
l’expressió, «han vingut per quedar-se», i que, en tot 
cas, hi ha un major apoderament ciutadà, i que afa-
voriran..., i, per tant, amb pràctica de major democrà-
cia, segurament retornant a aquell vell concepte, di-
guem-ne, que el ciutadà s’apodera i que torna a creure 
que la transformació és possible a partir de l’acció in-
dividual de cadascun de nosaltres, no?

Per tant..., i una darrera consulta, vull dir, en tot cas, 
vostès ho apuntaven, però és que nosaltres, en el seu 
moment, i Esquerra Republicana va formar part d’un 
govern on un dels plans, que era l’anomenada Llei 
de barris, que va fer..., si vostès han pogut veure si la 
pràctica o l’aplicació d’aquest conjunt de polítiques 
públiques en aquests barris..., vostès ho apuntaven, pe-
rò no..., que és evident que hi ha hagut algun context, 
però si coincideixen bàsicament aquestes àrees.

I, per tant, entenem que és una bona manera de fer 
política i que seria una política a seguir en els pro-
pers anys, també en un context de millora econòmi-
ca, evidentment, on es puguin aportar majors recur-
sos públics, i que això a la llarga fomenta també una 
major cohesió social i evita segurament problemes, di-
guem-ne, de desestructuració del territori, que si no 

els superem per aquesta via, aportant d’entrada aquests 
recursos, els haurem d’aportar posteriorment per su-
plir-ho amb altres polítiques socials.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Marc Sanglas. Ara, pel Grup 
Parlamentari Socialista, el senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. I també agrair als compareixents 
l’explicació d’aquest estudi que estan realitzant, que 
hem entès que encara no té els paràmetres finals de les 
conclusions, i que està, per tant, en construcció.

De totes maneres, una de les anàlisis que sí que ens 
han explicat jo crec que permet..., o permet ja –i quan 
estigui conclòs aquest estudi, com d’altres– tenir més 
informació a l’hora d’aplicar polítiques públiques. 
De fet, a mi m’ha semblat interessant, quan parlava 
dels fenòmens de segregació urbana, l’explicació que 
aquest és un fenomen o que aquesta és una qüestió es-
tructural en el territori, sobretot al territori metropo-
lità, i que és un fenomen que ve d’abans de la crisi, 
eh? De fet..., i que, en tot cas, en el període 2001-2012 
aquest fenomen s’agreuja, o com a mínim augmenta, 
en funció de la capacitat de renda, no?

Dos fenòmens que poden semblar contradictoris entre 
ells, i que des del nostre punt de vista no ho són: en 
una primera etapa d’aquest període, perquè hi ha l’es-
clat de la bombolla immobiliària, i, per tant, una es-
piral de creixement dels preus dels habitatges que tots 
coneixem, i, en aquests moments, per una crisi eco-
nòmica, que també afecta les economies familiars en 
sentit contrari. Ara, tot té a veure amb la mateixa lò-
gica econòmica –tot té a veure amb la mateixa lògica 
econòmica. I per això la importància d’aplicar també 
sobre el conjunt del territori i, en concret, en alguns 
espais del territori de les ciutats –que es concreten en 
aquests barris que es definien–, doncs, polítiques pú-
bliques, perquè el context actual és tan complicat i tan 
complex com podia ser o podia haver estat en les eta-
pes de bonança econòmica. Perquè, al final, l’impacte 
sempre acaba sent sobre el sector de la població amb 
més debilitats, i en aquests moments, des del nostre 
punt de vista, ens trobem que, fruit –en aquest cas sí– 
de l’impacte econòmic i que ha desaparegut el mirat-
ge del creixement sostingut i continuat de l’economia, 
les classes treballadores i mitjanes cada cop estan més 
empobrides. En aquests darrers vuit anys aquest és un 
fenomen que tots hem observat. I, per tant, aquí també 
hi ha un augment de la desigualtat social.

Jo els vull formular dues preguntes. Una, en el sen-
tit de quin impacte creuen vostès... O sigui, tenint en 
compte que ja teníem aquest problema en alguns bar-
ris de Catalunya, hi va haver una llei que, segons la 
nostra opinió, va ser una llei interessant per intentar 
començar a solucionar algun d’aquests problemes. 
M’estic referint a la Llei de barris, que tenia objectius 
clars per evitar la segregació urbana, la degradació 
dels barris, justament per afavorir la cohesió social i 
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fomentar, des del nostre punt de vista també, econo-
mies de proximitat, sobretot des del punt de vista del 
tipus comercial, eh? Si vostès han analitzat..., quin im-
pacte creu que pot haver tingut aquesta llei, en sentit 
positiu, negatiu o neutre, i per tant, si és necessari se-
guir en el futur amb aquestes polítiques.

I després..., és una pregunta que ja li ha formulat el di-
putat Marc Sanglas, però que a mi també m’agradaria 
fer-hi alguna referència per tal que, si pot ser, apro-
fundim en aquest tema, que són les experiències de 
col·laboració ciutadana a través dels bancs del temps, 
de les pràctiques col·laboratives. Si el que vostès han 
analitzat és que les pràctiques són homogènies en el 
conjunt del territori dels barris estudiats, sí o no? Si 
allà on aquestes experiències han reeixit més o millor 
és on ja hi havien hagut experiències veïnals a través 
de les associacions de veïns tradicionals, que tots co-
neixíem, allà on eren fortes i amb arrelament, doncs, 
aquestes pràctiques han arrelat millor, sí o no? Si són 
molt extenses o estem parlant, malgrat tot, d’experièn-
cies encara embrionàries, en el sentit d’«embrionàries» 
de percentatge de ciutadans i ciutadanes que entren en 
aquestes dinàmiques.

Aquí acabaria la meva intervenció. Els he de dir que 
és una anàlisi que ens sembla interessant i que esta-
rem atents a la seva finalització i a les conclusions a 
què puguin arribar.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. Ara, pel Grup del Par-
tit Popular, la senyora Eva García té la paraula.

Eva García i Rodríguez

Molt bé, moltes gràcies, honorable president. Comen-
çar també, doncs, agraint la compareixença dels dos 
investigadors, del senyor Blanco i de la senyora Cruz.

Ens ha semblat, senyor Blanco, una exposició, una ex-
plicació prou interessant i prou important, però sí que 
els voldríem demanar ja, encara que sigui al principi 
d’aquesta intervenció, que ens facin arribar les conclu-
sions tan bon punt tinguin acabat aquest estudi, aquest 
informe, que, ho torno a dir, ens ha semblat molt inte-
ressant.

I, més enllà de considerar que pot ser un informe molt 
interessant, doncs, creiem que aquesta compareixen-
ça també és molt oportuna atesa la situació que vivim 
en aquests moments, i ara hi feia referència també el 
diputat Terrades, quant a la Llei de barris, una llei de 
barris que tenia uns objectius molt clars per evitar pre-
cisament el que vostès avui vénen a denunciar o vé-
nen a exposar, que han trobat precisament fent aquest 
informe, no? Per tant, jo crec que aquesta comparei-
xença seva és molt oportuna, com deia, perquè la Llei 
de barris el Govern de Catalunya la té en aquests mo-
ments completament paralitzada.

De la seva intervenció, senyor Blanco, ens vénen al cap 
certes qüestions, certes preguntes, que li volíem adreçar.

En primer lloc, voldríem saber quins consideren vos-
tès que poden ser precisament els efectes de la paralit-

zació d’aquesta Llei de barris, com creu que pot afec-
tar arreu de Catalunya.

Vostè feia referència també al fet que barris similars per 
història, però diferents potser per teixit so cial i per in-
tervencions públiques, doncs, havien estat, diguem-ne, 
l’element al qual vostès havien donat suport per fer 
aquest informe, per fer aquest estudi dels diferents bar-
ris. Però ens agradaria saber quins són aquests sis barris 
a què vostès s’estan referint a tota la seva intervenció, 
i, sobretot, per quina motivació..., quins són els motius 
pels quals han agafat aquests i no altres barris.

Les idees que es deriven de la seva intervenció, sobre-
tot, i quan vostè feia referència al fet que la tendèn-
cia a viure..., a causa d’aquesta segregació urbana la 
tendència a viure en diferents llocs segons sobretot el 
nivell de renda, però també segons l’origen de les per-
sones, i, si em permet l’expressió, això pot provocar 
allò que vulgarment es coneix com a «guetos», eh?... 
Voldríem saber si vostès creuen que això és positiu, 
sobretot per, moltes vegades, els problemes de convi-
vència que generen.

També feia referència al fet que és una situació d’abast 
completament metropolità, que de l’estudi que han fet 
arreu de Catalunya veuen que és un problema d’abast 
metropolità. I també comentava, doncs, que potser ha-
vien mancat polítiques metropolitanes més enllà de 
les polítiques, diguem-ne, més properes, que són les 
polítiques locals, però li demanaríem que concretés 
una mica a què es refereix amb «les polítiques metro-
politanes».

També voldríem saber, senyor Blanco, quina opinió li 
mereixen les polítiques d’habitatge i sobretot les políti-
ques socials i, en concret, d’immigració, que en aquests 
anys a què vostè fa referència, 2001-2012, 2001-2010, 
s’han dut a terme a Catalunya; si consideren, doncs, 
que les polítiques d’habitatge i sobretot d’immigració 
han estat les més correctes, les més adequades, per tro-
bar-nos en aquesta situació.

I ja una darrera consulta, una darrera pregunta. Vol-
dríem saber també, senyor Blanco, si creu que les ac-
tuals polítiques del Govern de Catalunya quant a la 
consulta per la presumpta independència d’aquesta co-
munitat autònoma serveixen realment per donar solu-
ció als problemes que tenen aquestes persones que vi-
uen en aquests barris tan desafavorits i tan maltractats 
socialment. Creu vostè que el Govern de Catalunya 
està actuant, precisament, per solucionar els proble-
mes d’aquestes persones?

Res més. Quedem a l’espera de les seves respostes.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, la senyora Hortènsia Grau té la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Gràcies al senyor Blanco i al seu 
equip d’investigació per aquest treball i també per tota 
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la informació que tenen penjada a la web, que es pot 
consultar i que trobem molt interessant.

Bé, a partir del que han exposat avui i del que també 
tenen penjat a la web, aniré una mica..., més que pre-
guntes, les reflexions dels temes que ens preocupen.

En concret..., bé, un tema més territorial és que ens agra-
daria que poguessin incorporar, atès que dels sis barris 
que hi ha en la recerca no hi ha cap barri de Camp de 
Tarragona - Terres de l’Ebre, que és la segona àrea me-
tropolitana de Catalunya i que a més té fenòmens –del 
que és, per exemple, Tarragona ciutat– urbanístics molt 
interessants, de centres perifèrics i amb barris d’habi-
tatge social..., ens agradaria que en el futur poguessin 
incorporar alguna experiència de Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre, perquè si no ens sembla que queda 
com una mica desequilibrat territorialment.

Feta aquesta demanda, a nosaltres hi ha qüestions del 
seu estudi que ens preocupen, no? Per exemple, una de 
les conclusions, quan vostès diuen que són més fortes 
les diferències intermunicipals que intramunicipals. 
Això, clar, ens evoca un tema, quant a polítiques..., les 
intermunicipals entenem que són de polítiques que de-
penen de la Generalitat, de planificació territorial, de 
repartiment de la gent en el territori, més que les «in-
tra», que també n’hi han, eh?, perquè també tenim ciu-
tats amb barris molt diferenciats. Per tant, aquí quins 
instruments...? I aquí és on creiem que, per exemple, 
tant el que són els plans que s’han anat aprovant ur-
bans de les set planificacions com la Llei de barris..., 
potser aquí tindria sentit, o la llei aquella o les aju-
des, per exemple, en urbanitzacions, que és un feno-
men que en l’estudi no apareix però que a nivell de tot 
Catalunya també segrega població, aquestes «urbanit-
zacions bolet» que estan allunyades. Per tant, no sé si 
s’ho han plantejat en l’estudi.

Una altra qüestió que també ens preocupava, bé, i que 
no sé si vostès s’han plantejat, és: està clar que amb les 
mateixes..., o sigui, abocant diner públic, fent políti-
ques socials –sigui Llei de barris, siguin intervencions 
continuades en el temps de política social, siguin pro-
jectes de desenvolupament comunitari, eh?, de totes 
les administracions–, hi han uns barris que se n’aca-
ben sortint millor que uns altres, inclús amb la matei-
xa població, no? A Badalona, per exemple, Sant Roc i 
l’altre..., ara no en recordo el nom; un se’n surt millor 
que l’altre, i hi tenim teixit associatiu, hi tenim projec-
tes de desenvolupament comunitari. O, per exemple, 
en llocs on a més hi ha una voluntat política continua-
da en el temps: exemple, Sant Cosme. Llavors, aquí 
a mi sí que m’agradaria dir..., perquè, clar, aquí és la 
clau de volta, perquè a part de posar els recursos i de 
tenir el teixit, hauríem de mirar on hi han les claus 
perquè en uns barris se n’acabin sortint més favorable-
ment, pugui ser agradable viure-hi, tenint característi-
ques semblants, eh?, de població immigrada, de baix 
nivell sociocultural, baix nivell de renda. Aquest és un 
tema que m’interessaria, també: si vostès ja tenen ele-
ments, possibles elements, per veure per què uns se’n 
surten i els altres no.

L’altre tema que ens preocupa molt és el de la guetitza-
ció, però no per baix, sinó la guetització per dalt, que 

realment en el cas de Catalunya estem veient que és 
més ampla inclús que la guetització per baix. És a dir, 
la segregació que s’està donant per nivell de renda su-
perior, i que en alguns casos està arribant a punts com 
d’urbanitzacions tancades amb vigilància i policia en 
què no hi ha barreja, en què no hi ha població mixta. 
Llavors, aquest tema de la guetització per dalt, si vos-
tès tenen elements també per, d’alguna manera, anar-
la..., ja sé que és molt difícil trencar-la, però sí anar-la 
apaivagant a través de determinades polítiques públi-
ques com poden ser educatives, de serveis, etcètera.

I hi ha una altra qüestió també que ens preocupa, que 
és el tema de les experiències socials, no?, que eren les 
altres variables, més enllà de les urbanístiques. Mi-
rant el mapa, aquest mapa interactiu..., és curiós per-
què, clar, el màxim d’experiències socials, que vostès 
també ho han apuntat en la intervenció, es concentren 
no justament en els llocs on fan més falta, sinó en els 
llocs on..., pel nivell sociocultural de la gent, perquè hi 
han... Bé, per exemple, Gràcia, el barri de Gràcia de 
Barcelona, quan hi cliques acumula..., i potser en altres 
zones més desafavorides o en altres barris en què fari-
en falta no n’hi han tantes. Per tant, aquí hi ha una cor-
relació directa entre nivell sociocultural de la gent, ni-
vell de renda, mobilització. Llavors, aquí ens agradaria 
també que ens diguéssiu des de l’Administració quines 
cr eieu... Home, nosaltres creiem que hi ha possibles lí-
nies per activar que hi hagi més mobilització social, 
generar més teixit, generar més projecte, apoderar els 
líders locals, sense fer tampoc clientelisme, eh?, que és 
el que també potser s’ha fet durant molts anys i també 
ha portat conseqüències. Aquest també seria...

I ja per últim, per acabar, hi ha una qüestió ens inte-
ressa molt, que m’agradaria que desenvolupés, que és 
la de les zones de protecció. Està clar que en uns mo-
ments de polítiques d’austeritat, o que s’ha hagut de re-
tallar en molts serveis, vostès apunten que el que no es 
pot fer és retallar de manera lineal, sinó que a l’hora de 
retallar s’hauria de ser..., en aquests barris més empo-
brits, en aquests barris més vulnerables, s’haurien d’in-
tentar potser fer uns criteris més selectius, més quirúr-
gics, i vostès parlen d’unes zones de protecció especial 
on potser aquestes retallades no s’haurien de fer. Tam-
bé ens agradaria que desenvolupés aquesta idea.

Gràcies –i acabo, president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Doncs, ara, pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el senyor Alonso té la pa-
raula.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, senyor president. Primer de tot, agra-
ir al senyor Blanco la seva exposició, i també la seva 
presència a la senyora Cruz.

Bé, a mi m’ha quedat força clar que la segregació so-
bretot és un fenomen estructural que està basat en la 
renda, no? Però pensem que també és un fenomen que 
no és nou, que és un fenomen que ve de lluny, i, bé, 
podem recordar –els que podem fer-ho, per l’edat–, 
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doncs, els barris degradats en àmbit metropolità els 
anys seixanta, els anys setanta, els anys vuitanta... 
I, afortunadament, amb l’arribada de la democràcia, 
l’acció continuada dels ajuntaments, doncs, va venir 
a corregir en part, a pal·liar aquesta situació, que en 
aquella època potser era fins i tot més sagnant que la 
que ens trobem en alguns moments ara, no?

Bé, la crisi. La crisi és l’impacte..., la consegüent man-
ca d’ingressos a les arques municipals potser n’és un 
altre dels factors principals, però no només en aques-
ta segregació, perquè ens ha quedat clar també que la 
principal problemàtica se centra en les diferències en-
tre municipis, és a dir, no només en les diferències que 
hi han dins d’un municipi, sinó sobretot en les dife-
rències que hi han entre diferents municipis, i que es 
basen, alhora també, en la capacitat de recursos..., en 
la capacitat d’acció basada en els recursos econòmics 
que pot tenir cadascun d’aquests municipis, no?

I, bé, d’altra banda, el que tenim és que la Llei de bar-
ris, una llei relativament nova, havia de ser precisa-
ment l’eina fonamental per corregir o per ajudar, 
doncs, a pal·liar les conseqüències negatives que pot 
tenir la segregació, la segregació per baix, no?, la se-
gregació dels més desafavorits.

Per tant, nosaltres seguim pensant que la tasca de les 
administracions públiques, en aquest sentit, de les ad-
ministracions públiques supramunicipals, ha de ser 
cabdal per a la cohesió social i per donar igualtat 
d’oportunitats als nostres barris, als nostres munici-
pis, és a dir, als ciutadans que viuen als nostres barris 
i als nostres municipis, no? I nosaltres seguim veient 
el mateix que hem vist sempre, que és que en aquests 
moments també, de crisi, el factor principal ha de ser 
aquest compromís supramunicipal, i sobretot el com-
promís del Govern, del Govern de la Generalitat, de 
dotar la Llei de barris i d’assegurar l’accés del con-
junt dels ciutadans a aquests serveis bàsics, el que co-
neixem habitualment com a «estat del benestar», in-
dependentment que siguin o no ciutadans benestants. 
Per tant, aquest accés a serveis, diguem-ne, mínims, 
seguim pensant que és fonamental. I tot això segueix 
sent una qüestió de recursos, al final, no?

Per tant, veiem amb preocupació la situació, però tam-
bé, doncs, amb la voluntat de tenir clar que des d’a-
quest Parlament, des d’aquesta comissió, tenim una 
tasca fonamental, que és precisament l’impuls del Go-
vern de la Generalitat perquè esmerci els recursos ne-
cessaris, perquè faci l’esforç a dotar la Llei de barris i 
a coordinar també l’acció d’altres organismes públics, 
d’altres administracions públiques, per tal que aquesta 
segregació, ho repeteixo, sobretot pel que fa als més 
desafavorits, doncs, es vegi pal·liada al més aviat pos-
sible.

I, bé, moltes gràcies per la feina feta.

I res més. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Matías Alonso. I ara, pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustre dipu-
tada senyora Meritxell Roigé té la paraula.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. També agrair, en nom del nostre 
grup parlamentari, la compareixença del senyor Blan-
co i també la presència de la senyora Cruz, i per ha-
ver-nos explicat aquest estudi, que creiem que té moltes 
conclusions que ens poden anar molt bé també a l’hora 
de poder definir el que està succeint al nostre país.

També alguns aclariments respecte al que heu exposat. 
En primer lloc, també incidir en el fet de què ha mo-
tivat l’elecció d’aquests sis barris. Sabem que hi han 
quatre barris de les comarques de Barcelona i després 
hi ha un barri de Lleida, del municipi de Lleida, i tam-
bé el que és la població de Salt, però, més enllà d’això, 
què és el que ha motivat... Una portaveu que m’ha pre-
cedit deia per què no hi havia cap municipi del Camp 
de Tarragona o de les Terres de l’Ebre, no?, també per 
dir exactament què és el que els ha motivat a això.

I, també, com dèieu que encara no havia finalitzat l’es-
tudi, si això suposava que es podia arribar a estendre 
més enllà dels barris que heu esmentat, si aquest estu-
di aniria més enllà.

També heu determinat que en la seua majoria ens tro-
bem davant d’un fet estructural que és previ a l’any 
2001, en el qual vosaltres inicieu aquest estudi. I també 
la pregunta seria si en tots els casos que heu estu diat, 
en aquests sis casos, ha estat per igual..., considereu 
per igual que ja existia aquest fet previ a l’inici de la si-
tuació econòmica que presenta el país a partir d’aquest 
any, i si la situació és igual a tots els barris que heu 
estudiat o n’hi han d’altres en què detecteu que això sí 
que és més lligat a la situació econòmica i més poste-
rior als anys que heu estudiat.

D’altra banda, també comentàveu que els nivells de 
segregació urbana a Catalunya són inferiors que a paï-
sos del nostre entorn, i situàveu l’exemple del cas de 
França. I també presentàveu el fet del fenomen migra-
tori, no? Llavors, la pregunta també seria, tenint pre-
sent que aquí a Catalunya és posterior al fenomen de 
la immigració, tal com s’ha produït respecte al que va 
succeir a França al seu moment, si creieu que això ens 
pot suposar que aquesta segregació en alguns barris 
vagi a més, en algunes ciutats del nostre país, o si, per 
altra banda, considereu que ja s’estan establint o por-
tant a terme unes eines que facin que això s’eviti i que 
no ens trobéssim en la mateixa situació que països del 
nostre entorn.

També alguns dels portaveus que m’han precedit han 
parlat de la Llei de barris. Jo desconec si aquests sis 
barris en qüestió –cinc barris i una població– tenen 
Llei de barris, crec que algun sí que en té. Però, en 
tot cas, si ho heu analitzat exactament dintre dels dife-
rents eixos que té la Llei de barris –a banda de la part 
urbanística hi ha la part social–, si aquests eixos han 
estat determinants també a l’hora de poder tindre més 
o menys resiliència d’aquests barris en qüestió.

També heu incidit en el fet que la resiliència dels bar-
ris ha anat molt lligada al sentiment de pertinença al 
barri, a l’orgull de formar-ne part, a la col·laboració 
entre Administració i les diferents entitats o el teixit 
social del barri. Per tant, també us voldria preguntar si 
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ens podríeu explicar exemples d’aquells barris en què 
heu pogut detectar que hi ha més col·laboració entre el 
que és l’Administració, entenc que municipal, i el dife-
rent teixit social del barri, i quines són aquestes eines 
o quina és aquesta relació per tal de poder millorar 
aquesta situació.

I, per part meva, res més. També acabo agraint-vos 
la vostra compareixença, i també sol·licitant-vos que 
ens féssiu arribar, si us plau, les conclusions per tal de 
veure exactament com ha quedat aquest estudi.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Roigé. Ara, doncs, dono la pa-
raula al senyor Blanco, Ismael, perquè, en el termini 
que considereu oportú, dintre dels deu minuts, hi do-
neu resposta.

Ismael Blanco Fillola

Molt bé. Evidentment, són molts comentaris i moltes 
preguntes, i no sé si seré capaç de respondre a tot, pe-
rò entenc que hi ha..., a mi se m’ocorre, i m’ajudarà 
l’Helena, que hi ha com tres grans temes, no?

Un d’ells és..., veig que s’ha insistit molt en quins eren 
aquests barris i quins han estat els criteris per a la se-
va selecció. Nosaltres, d’entrada, volem destacar que 
la nostra recerca el que pretén és combinar diferents 
metodologies. Els estudis de cas són només una de 
les metodologies, de les eines que utilitzem per arri-
bar als objectius que pretenem. La virtut, diguem-ne, 
d’aquesta metodologia, dels estudis de cas, és que ens 
permet aprofundir en el coneixement del fenomen 
d’una manera que no ens ho permet, per exemple, 
l’anàlisi estadística, quan estem treballant, doncs, de 
manera molt més extensa, pel conjunt de les cinc mil 
seccions censals de Catalunya, no? Aquesta és la vir-
tut que ens permet l’aprofundiment. La contrapartida 
d’això és que aquests casos no són en absolut repre-
sentatius de la diversitat de situacions que es poden 
donar en el territori. Per exemple, doncs, s’ha consta-
tat, i és cert, que aquests casos ni tan sols no cobrei-
xen tot el territori català: hi ha l’absència del Camp de 
Tarragona, i, efectivament, doncs, l’haurem de cobrir 
en algun moment en el futur. Som conscients d’aquest 
desequilibri i intentarem corregir-lo, no sé si en el 
marc d’aquesta recerca, perquè els recursos són limi-
tats, però, en tot cas, aquí estem en una línia d’investi-
gació que intentarem seguir desenvolupant.

Aquests barris, concretament, no els he enumerat pe-
rò són públics, i, per tant, segurament tots vostès els 
han pogut identificar ja en la web. Són els barris de 
Ciutat Meridiana, a Barcelona; Bellvitge, a l’Hospita-
let; Pardinyes, a Lleida; Santa Eugènia - Can Gibert, a 
Girona; Palau-Rocafonda, a Mataró, i són cinc barris 
més un municipi, que és el municipi de Salt. I aquí te-
níem alguns dubtes metodològics, quan el vam triar, 
de si aquest desequilibri, no?, entre el fet de tenir tot 
barris més un municipi, doncs..., com ho podíem jus-
tificar. Nosaltres creiem que és interessant, el cas de 
Salt, perquè ens dóna, diguem-ne..., també ens permet 

il·luminar el fet que estàvem comentant abans, que la 
segregació no només opera a nivell de barris, sinó que 
també té un abast metropolità, i, per tant, també té un 
impacte a vegades sobre un conjunt, sobre el conjunt 
d’un municipi, no?

Com els hem triat? Aquí també volíem destacar que en 
cap cas el que hem pretès amb aquests sis estudis de 
cas és fer una avaluació de cadascun d’aquests casos 
o de les..., ni molt menys de les polítiques que s’han 
dut a terme en cadascun d’aquests casos. Els casos són 
una eina de treball que ens permet assolir uns objec-
tius. L’objectiu de la nostra recerca no és avaluar ca-
dascun d’aquests casos en particular, sinó que la com-
paració entre ells creiem que ens diu coses rellevants 
respecte a les preguntes que pretenem respondre i els 
objectius que pretenem assolir.

Per què creiem que la comparació entre ells és relle-
vant? Doncs, perquè són barris, com hem dit abans, 
que són similars, són territoris similars des del punt 
de vista dels seus orígens, des del punt de vista de les 
seves trajectòries històriques, des del punt de vista del 
tipus de problemàtiques urbanístiques, socials, que 
s’hi donen, etcètera, però en canvi són barris diversos 
des del punt de vista de les seves tradicions associati-
ves, des del punt de vista de les formes d’intervenció 
públiques, des del punt de vista de les tradicions, tam-
bé de relació i de col·laboració entre el teixit social i 
les administracions.

I, per tant, la comparació entre ells ens permet posar 
en relleu la importància precisament d’això que els 
fa diferents, que són aquestes tradicions asso ciatives, 
aquestes tradicions organitzatives, aquestes tradi-
cions de relació entre els serveis públics i les admi-
nistracions. I aquí creiem que sí que hi ha una con-
clusió bastant important de la comparació dels casos, 
i és que efectivament allò local importa, i que les for-
mes, diguem-ne, d’organització social i de treball de 
col·laboració entre les administracions i el teixit social 
en el territori són una variable molt important a l’hora 
d’entendre per què hi ha alguns barris més resilients 
que no pas uns altres.

Entenc que hi ha un altre bloc de preguntes que fa re-
ferència a la qüestió dels efectes de determinades po-
lítiques públiques, als efectes de determinades decisi-
ons polítiques prèvies a la crisi o en el context de la 
crisi, i s’ha esmentat específicament la Llei de barris, 
entre d’altres, però molt especialment la Llei de bar-
ris. Aquí nosaltres hem de ser molt prudents, eh? No 
ens podem permetre de parlar més enllà del que les 
nostres dades ens diuen. Entenc que vinc a exposar 
els resultats d’una recerca i no a exposar la meva opi-
nió personal, i, per tant, sobre la base dels resultats de 
la recerca, poca cosa podem dir sobre els efectes de la 
Llei de barris, des que es va aprovar, i poca cosa po-
dem dir sobre els efectes que té el fet que la Llei de 
barris s’hagi paralitzat. Certament, és una qüestió que 
també ens interessa i estem intentant indagar; quan 
analitzem els mapes evolutius de la segregació estem 
intentant veure si aquells barris que van rebre finan-
çament de la Llei de barris en la primera convocatòria 
han tingut un comportament diferent o no d’altres bar-
ris similars en aquest període històric.
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Les dades, em comprometo a passar-vos-les quan les 
tinguem; encara no tenim dades definitives, en abso-
lut, en aquest sentit. Però fins i tot encara que produís-
sim dades que demostrin que va ser una eina útil i in-
teressant, tampoc nosaltres no pretenem fer cap judici 
polític. Les circumstàncies econòmiques són les que 
són, i, per tant, no pretenem entrar en la valoració de 
si la llei hauria de mantenir-se, si les convocatòries de 
finançament dels plans de barris s’haurien de mante-
nir o no. Hi insisteixo, prefereixo, diguem-ne, no en-
trar en aquest tipus de valoracions, perquè intento par-
lar des de les dades que hem produït a la recerca i no 
des de les meves opinions o valoracions personals i 
subjectives.

Finalment, crec que hi ha un bloc de preguntes que fa 
referència al tipus de pràctiques socials que hem ana-
litzat, que hem identificat en el mapa de la innovació, 
i també en els casos, i aquí deixaria que l’Helena ens 
faci les seves reflexions.

El president

Molt bé, gràcies, senyor Blanco. No sé si després vol tor-
nar a intervenir, després de la senyora Helena...? (Pau-
sa.) En principi no? (Pausa.) Doncs, ara té la paraula la 
senyora Helena Cruz, per completar la resposta.

Helena Cruz i Gallach (investigadora de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i de Sòcol, Tecnologia Social)

Molt bé, moltes gràcies al president. Bé, respecte a 
les experiències d’innovació social, que diferents in-
tervencions, doncs, hi han apuntat algunes idees i al-
gunes preguntes, podríem distingir dos grans tipus 
d’experiències d’innovació social: aquelles que estan 
específicament orientades a apaivagar necessitats bà-
siques i que potser donen resposta a impactes de la 
crisi, i que emergeixen, doncs, de forma més recent en 
els últims anys –són experiències com robers socials, 
xarxes d’ajuda mútua o bancs d’aliments autogestio-
nats, al marge dels més institucionalitzats–, i d’altres 
–i aquestes són les que queden més ben representades 
en el mapa de la innovació–, unes experiències que ja 
vénen més de lluny, que no emergeixen només arran 
de la crisi, sinó que són, com apuntava el senyor San-
glas una mica, experiències que neixen quan el siste-
ma en si, diguéssim, comença a entrar en crisi i que 
pretenen emmarcar-se en un nou paradigma: aquí po-
dríem emmarcar-hi, doncs, els grups d’energia..., de 
Som Energia, o xarxes telemàtiques, etcètera, un altre 
tipus d’experiències que s’orienten més a llarg termini 
i en un marc d’establir nous sistemes energètics o nous 
sistemes col·laboratius, etcètera. Per tant, podríem in-
tuir que aquest segon grup d’experiències d’innovació 
social no desapareixeran, diguéssim, quan el context 
econòmic millori, perquè el seu objectiu no és només 
satisfer de forma urgent unes necessitats bàsiques, si-
nó que treballa més enllà, per canviar el sistema o per 
ser més transformadores.

En aquest sentit, s’apuntava si eren homogènies en el 
territori o no. Algunes són de caràcter més homogeni, 

en el mapa de la innovació social es visibilitza que la 
seva distribució es dóna en molts punts del territori de 
Catalunya, i d’altres, en canvi, són molt més singulars, 
perquè precisament el que fan és respondre a aquestes 
necessitats bàsiques i específiques de cadascun dels 
territoris.

On emergeixen? Doncs, emergeixen en aquells barris, 
en aquells entorns on hi ha un teixit social fort, molt 
enxarxat, diguéssim, no només on hi hagi una profusió 
d’associacions i entitats, sinó que les seves relacions 
entre si siguin intenses. Això moltes vegades es dóna 
en barris on hi ha físicament un espai on la ciutadania 
pugui trobar-se –un centre cívic, un ateneu, etcètera–, 
el fet de poder-se trobar en un espai, conèixer-se i es-
tablir col·laboracions; com apuntàvem també, en barris 
on hi ha aquest sentiment de pertinença, aquest senti-
ment d’identitat, d’orgull de barri, la voluntat per tre-
ballar conjuntament per resoldre els problemes; i on 
hi ha unes estructures de treball col·laboratives entre 
els agents governamentals i no governamentals, no?, 
per exemple, on existeixen estructures com taules de 
seguiment, ja sigui arran, doncs, de plans educatius 
d’entorn, ja sigui arran de plans d’educació i convivèn-
cia, ja sigui arran de la Llei de barris, en alguns casos, 
en què ha tingut lloc, és a dir, que hi hagin espais de 
trobada, de col·laboració, de diàleg entre els diferents 
actors que intervenen al barri.

Des de l’Administració hi han diferents fórmules, di-
ferents eines per actuar que emergeixin, per actuar a 
acompanyar-les, des de la facilitació, diguéssim, la 
posada en relació de les diferents entitats, fomentar 
aquest enxarxament, diguéssim, entre les diferents en-
titats, aquest treball col·laboratiu del teixit social, que 
això fa, en casos concrets, que sigui molt més fàcil 
que emergeixin iniciatives que tinguin un impacte i un 
manteniment en el temps, que no siguin experiències 
que apareixen i desapareixen, sinó que el fet que si-
guin enxarxades i que siguin col·laboratives entre di-
ferents entitats, doncs, fa que es puguin mantenir molt 
més en el temps.

I, d’altra banda, el fet de tenir espais de confluència, 
espais de treball entre el teixit social i l’Administració, 
doncs, segurament també són mètodes a través dels 
quals es permet l’emergència d’aquestes experiències 
d’innovació social.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies a tots dos per les seves explicacions, 
i ja ens faran arribar, tal com han dit, doncs, noves 
aportacions que puguin haver-hi a l’estudi. I, ja ho sa-
ben, que els grups parlamentaris estan molt interes-
sats en aquesta informació, i tot el que vulguin ens ho 
poden fer arribar a través de la Mesa: documentació 
complementària, els links que han ofert ara per acce-
dir a la pàgina web... Suposo que ho passaran.

Ismael Blanco Fillola

Ens comprometem a fer-ho. De fet, hem de començar 
a treballar ara precisament a processar, analitzar, in-
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terpretar les dades, produir els informes finals, les pu-
blicacions..., i tot això ens comprometem a compar-
tir-ho amb vosaltres.

El president

Doncs, moltes gràcies, i es poden retirar.

Algun membre de la comissió demana cinc minuts de 
recés per a alguna necessitat? (Pausa.) És que la se-
nyora Hortènsia Grau està malferida i llavors (ria-
lles)..., fem una suspensió, però de veritat, eh?, de cinc 
minuts, a i vint-i-dos estem aquí.

Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i un 
minut i es reprèn a un quart de dotze i nou minuts.

El president

Senyores i senyors diputats, reprenem la continuació 
de la reunió de la comissió per tractar el punt núme-
ro 4 de l’ordre del dia, que és una proposta de resolu-
ció sobre l’import destinat al Fons de foment del pro-
grama de barris i àrees urbanes d’atenció especial, 
presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució
sobre l’import destinat al Fons de foment 
del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial (tram. 250-01073/10)

Té la paraula, per presentar-la, el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, senyor president. Primer de tot, in-
formar tots els membres de la comissió que en aquest 
moment retiro els tres primers punts de la proposta de 
resolució, perquè, bé, aquesta proposta de resolució es 
va veure en forma de moció al Ple del Parlament en 
data 8 de maig i aquests tres primers punts, en la ma-
teixa literalitat, doncs, van ser aprovats per unanimitat 
del Ple en aquella sessió plenària.

Però, en tot cas, seguim pensant que té vigència, en 
part, aquesta proposta de resolució que es va presentar 
a la Mesa del Parlament amb anterioritat a aquesta ses-
sió plenària del Parlament, i també a la interpel·lació 
i a la moció subsegüent a què va donar lloc aquesta 
interpel·lació, que es va fer en data posterior a la pro-
posta de resolució. I pensem, com s’ha vist fa uns mi-
nuts en l’exposició de la major part dels grups, en la 
necessitat que la Llei de barris, doncs, estigui activa, 
perquè és un element fonamental de cohesió social i 
d’acabar o pal·liar, en part, doncs, aquesta segregació 
que sovint resulta negativa per a la igualtat d’oportu-
nitats i la igualtat de drets del conjunt dels ciutadans. 
I, en aquest sentit, som conscients que molts munici-
pis arreu de Catalunya, doncs, han fet intervencions 
en l’àmbit d’aquesta Llei de barris i que, bé, en els dar-
rers anys tenen dificultats perquè aquests projectes 
executats, aquests expedients, s’acabin de tancar des 
del punt de vista econòmic, no?

I, bé, potser hi han ajuntaments que en tenen prou amb 
allò de: «Si voleu fer alguna cosa, us ho pagueu tot i 
ja en parlarem», que és una mica la proposta que te-
nim ara mateix pràcticament sobre la taula per part 
del Govern de la Generalitat. Es reconeix que hi ha 
una necessitat, però no s’està disposat a posar-hi cap 
recurs perquè hi han encara altres prioritats, pel que 
sembla. I nosaltres seguim pensant que és molt neces-
sari que hi hagi una certa seguretat també des d’un 
punt de vista econòmic: en quin moment es liquidarà, 
doncs, la part que la Generalitat tenia compromesa en 
l’execució de determinats projectes en l’àmbit d’aques-
ta Llei de barris.

Per tant, seguim pensant que elaborar i presentar en 
seu parlamentària un calendari de pagament de tots 
els deutes pendents de la Generalitat amb els ajunta-
ments catalans en virtut dels projectes en curs o a l’es-
pera de ser iniciats, doncs..., pensem que segueix vi-
gent. I, per tant, mantenim en la seva literalitat aquest 
quart punt i demanem que se sotmeti al debat i a la 
posterior votació per part d’aquesta comissió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Matías Alonso. Entenem, doncs, 
que el debat continua només respecte al punt quart de 
la proposta de resolució, a la qual no s’han presentat 
esmenes. Per tant, per posicionar-se, pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, el senyor Marc San-
glas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. En tot cas, tal com exposava el se-
nyor Matías Alonso, es tractava d’una moció ja vista 
pel Ple del Parlament.

I, per tant, diguem-ne, mantenint la coherència que va 
mantenir aquest grup en la votació i, per tant, per ser 
coherents amb el que vam votar en el seu moment... 
És una llàstima que el senyor Alonso retiri aquests 
tres primers punts, perquè li hauríem donat suport, i 
al que no podem donar suport –i ja anuncio el vot ne-
gatiu d’Esquerra Republicana– és al quart punt. Bà-
sicament..., ho hem manifestat: els pressupostos d’en-
guany preveuen ja una quantitat de 37 milions i mig 
d’euros per fer front a la Llei de barris, i, per tant, ens 
sembla que, tot i reconeixent que és una quantitat in-
suficient, és un primer pas per fer front als deutes pen-
dents per aquest concepte amb els ajuntaments. El 
que sí que és difícil és elaborar un calendari de tots 
els deutes pendents amb els ajuntaments per aquesta 
matèria, atès que l’import pendent és molt superior o 
és superior a la quantitat consignada aquest any en el 
pressupost; per tant, difícilment es pot preveure una 
cosa que no té consignació pressupostària.

Des d’aquest punt de vista, doncs, no donarem suport 
a la proposta.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, el se-
nyor Jordi Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Jo crec que estem davant d’un pro-
blema de clarificació. El pressupost del 2014, com 
molt bé s’ha indicat i com els portaveus de la majo-
ria governamental –Convergència i Unió i Esquer-
ra Republicana– ens repeteixen cada quinze dies, té 
una partida pressupostària de 37 milions d’euros per 
començar a fer efectius alguns dels pagaments a al-
guns ajuntaments de la Llei de barris. És a dir, tenim 
un mètode establert que se’ns ha explicat del dret i del 
revés, que nosaltres no hi tenim res a dir; és a dir, la 
prioritat de l’entrada, de tancament d’obra, de certifi-
cacions, etcètera. És a dir, no tenim cap cosa a dir del 
sistema que ha establert la conselleria de política de 
Territori i Sostenibilitat. D’acord.

Ara, a dia 2 de juliol, els ajuntaments segueixen sen-
se tenir un calendari clar i un compromís. O sigui, no 
tenim el compromís de la partida pressupostària de 
l’any 2014, de com es distribuiran aquests 37 milions. 
No hi han hagut les comunicacions als ajuntaments 
per dir-los: «Mirin, cobraran tant aquest any, i de la 
resta, ja en parlarem el 2015 i el 2016.» Aquesta co-
municació als ajuntaments no hi és. No ens val allò 
de dir: «Quan l’ajuntament truca a la conselleria, se li 
explica quin és l’estat de la qüestió.» Mirin, ja els dic 
jo que això tampoc no és així, perquè em consta que 
hi han molts ajuntaments que han trucat i en aquests 
moments encara no saben si estan a la llista del 2014, 
sí o no.

Si no hi ha aquest compromís explícit i clar per part de 
la conselleria de Política Territorial, molt ens temem 
que, a part d’aquest desquadrament pressupostari que 
tenen els comptes del 2014 –em refereixo als 2.300 
milions d’euros que no sabem com es quadraran–, al 
final vindrà el conseller d’Economia, el senyor Mas-
Colell, i acabarà passant el rasclet. I ens temem que 
una de les partides que pot patir aquesta passada de 
rasclet sigui justament la de la Llei de barris.

Li demanem al Govern, i per això donarem suport a 
la iniciativa de Ciutadans, que ja ens temem quin en 
serà l’èxit, perquè una moció o una proposta de reso-
lució similar a aquesta va ser rebutjada ara fa quinze 
dies per aquesta mateixa comissió... Però nosaltres hi 
donarem suport perquè estem en un debat de clarifi-
cació i de compromís amb els ajuntaments del país, si 
més no amb la partida dels 37 milions d’euros que està 
pressupostada per al 2014.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular, la senyora Eva García té la paraula.

Eva García i Rodríguez

Bé, moltes gràcies, honorable president. Nosaltres tam-
bé donarem suport a aquest quart punt de la proposta 

de resolució i, a més, doncs, manifestar que això ja 
ho hem presentat i votat i debatut i no sé quines coses 
més moltíssimes vegades i no ens n’hem sortit mai, 
entre altres coses, doncs, perquè el Govern de Catalu-
nya no vol dir quan pensa pagar aquests deutes que té 
amb els ajuntaments catalans.

És cert –i ara també es deia–, doncs, que hi ha una 
petita partida en els pressupostos d’enguany, però ai-
xò no treu que el Govern de Catalunya digui –digui– 
quan pensa pagar aquests diners que deu als ajunta-
ments.

Per tant, nosaltres, ni que sigui per coherència, ni que 
sigui perquè ja ho hem presentat en moltíssimes ocasi-
ons, hi donarem suport, però tenim molt poca fe que..., 
d’aquí a uns minuts evidentment aquesta proposta no 
tirarà endavant i, per tant, el Govern de Catalunya con-
tinuarà sense dir quan pensa pagar els deutes que té.

El president

Doncs, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, la senyora Hortènsia Grau té la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. I, per no repetir arguments, que es-
tem molt d’acord amb el que ha dit el senyor Terra-
des... A veure, ens sap greu... Nosaltres votarem a fa-
vor del punt 4, i ens sap greu que no hi hagi hagut un 
intent per part del Govern d’arribar a un acord o a una 
transacció en el sentit que deia el senyor Terrades, que 
entenem que aquí el que s’està demanant és una clari-
ficació; no afecta pressupostàriament.

S’està demanant com a mínim intentar establir un ca-
lendari, que els ajuntaments sàpiguen amb el que po-
den comptar i amb el que no, i jo aniria més enllà, i 
inclús potser amb previsions pel que fa a la legislatura, 
perquè els deutes sí que se sap quins són. Per tant, po-
der fer una mena de previsió amb què els ajuntaments 
puguin ajustar els seus comptes, que les finances mu-
nicipals ja són prou difícils, i més amb les retallades 
continuades, no només en Llei de barris sinó en altres 
serveis com llars d’infants o escoles de música.

Per tant, ens hauria agradat per part del Govern aques-
ta..., igual que en el seu dia en el Ple es van aprovar, 
en la moció del maig, els altres punts, com a mínim 
aquest intent d’establir un calendari, que, si bé no fixés 
quantitats, percentatges, o, inclús amb forquilles, do-
nés marges, doncs, entre aquests mesos i aquests, però 
que garantís una mínima seguretat i, sobretot, una..., 
perquè els ajuntaments poguessin fer previsió en els 
seus comptes, en el balanç d’aquests, i sobretot de cara 
a elaborar el pressupost del 2015. No ha estat així. Su-
poso que en algun moment ho hauran de fer.

I, aprofitant la idea aquesta, sí que ens agradaria que 
també el Govern com a mínim es comprometés que 
si el conseller Mas-Colell passa el rasclet, aquests 37 
milions no se’n vegin afectats. Perquè amb les notícies 
que tenim de l’informe que s’ha presentat avui o amb 
les notícies que van sortir ahir de l’INE, de desnona-
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ments –som la segona comunitat de l’Estat en nombre 
de desnonaments: habitatges particulars, 3.300 i es-
caig, i els ho dic de memòria–, creiem que és una llei 
més necessària que mai, que és necessària. Per tant, 
almenys, com a mínim, el compromís del conseller 
que batallarà que el conseller d’Economia li respecti 
aquests 37 milions per a aquest any.

Gràcies.

El president

Gràcies. I ara, per posicionar-se, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. La senyora Meritxell Roigé té 
la paraula.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. En tot cas, lamentar que es porti 
aquí a debat una proposta que té el mateix redactat 
exactament que es va portar a un plenari.

Per tant, aquest debat s’ha portat al plenari del Ple, al 
plenari del Parlament de Catalunya; s’ha debatut en 
diferents comissions, no amb el mateix redactat, però 
amb redactats similars. Però que es porti exactament 
el mateix redactat avui a votació quan això ja es va vo-
tar al seu moment, i en aquest cas també es va rebutjar 
–encara que hagi quedat aquest punt ja es va rebutjar en 
una sessió plenària–, entenem que no té cap tipus de 
coherència. Per tant, lamentem que, com havíem de-
manat en el seu moment al portaveu del Grup de Ciu-
tadans, no s’hagi retirat aquesta proposta.

En tot cas, dir que reiterem de nou des del nostre grup 
que considerem que la Llei de barris ha estat una bona 
llei per als diferents barris del nostre país, que hi cre-
iem, en aquesta llei, però que calia posar ordre, com 
ja he dit moltes vegades, a la situació que ens vam tro-
bar pel que feia al fet que s’anaven produint més jus-
tificacions que consignació pressupostària hi havia. 
I, per exemple, l’últim any de govern de l’anterior go-
vern ens vam trobar que hi havia el doble de justifica-
cions previstes pel que feia a la partida pressupostà-
ria que hi havia. Per tant, no s’havia previst i s’anaven 
atorgant subvencions rere subvencions als ajuntaments 
sense preveure com es pagaria això després.

Per tant, un cop s’ha anat posant ordre, este any hem 
pogut disposar d’esta partida pressupostària –com s’ha 
dit, de 37 milions d’euros– que permetrà, per ordre es-
tricte d’antiguitat –i, per tant, els ajuntaments saben, si 
ho pregunten a la Secretaria d’Habitatge, perquè sem-
pre s’ha explicat a aquells ajuntaments que s’hi han di-
rigit quina és la situació que tenen i saben quin és l’or-
dre de pagaments, perquè va lligat a l’antiguitat de les 
certificacions–... I, per tant, en tot cas, aquest compro-
mís amb el món local hi és, i aquest compromís hi se-
rà pel que fa a aquests pagaments i anirà amb els suc-
cessius pressupostos, però en cap cas es pot establir a 
dia d’avui aquest calendari, perquè seria enganyar al-
gú, i en este cas este Govern el que no vol és enganyar 
ningú. I simplement és dir el que es pagarà aquest any, 
que és el que s’ha previst al pressupost.

El president

Moltes gràcies. Doncs, ha acabat el debat.

Posem a votació la proposta, que consisteix en el punt 
número 4 de la proposta de resolució del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha cap abstenció.

Queda rebutjada amb 8 vots a favor i 11 en contra.

Proposta de resolució 
sobre la definició del règim d’ocupació 
i l’ús dels trams urbans i naturals de 
les platges (tram. 250-01074/10)

Passem a tractar el punt número 5, que és la Proposta 
de resolució del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya sobre la definició del règim d’ocu-
pació i l’ús dels trams urbans i naturals de les platges. 
Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, president. En tot cas, portem a aquesta co-
missió una preocupació que existeix en alguns muni-
cipis costaners i, per tant, diguem-ne, de preocupació 
àmplia en el país.

Es tracta que el Govern de l’Estat l’any passat, a tra-
vés de la Llei 2/2013, va aprovar el que s’anomena la 
Llei de protecció i ús sostenible del litoral. I, per tant, 
entre altres coses –i per tant només ens centrarem en 
una part del que pertoca–, estableix, dimensiona, dos 
models de platges, els quals s’estableixen com a plat-
ges naturals i platges urbanes, i estableix un règim 
d’utilització d’aquestes, diguem-ne, amb una menor 
protecció de la que havia existit fins al moment i, per 
tant, permet una major utilització per a activitats bàsi-
cament econòmiques d’aquests espais, amb la qual co-
sa... Des del nostre punt de vista, ens sembla que això 
pot ser..., pot tenir una clara afectació sobre la protec-
ció d’aquestes platges, en molts casos ja prou castiga-
des per fenòmens naturals.

La llei remet a un reglament per definir aquestes ca-
tegories, que és el que està fent el Govern de l’Estat. 
D’altra banda, el Govern de la Generalitat va recla-
mar, va demanar al Consell de Garanties Estatutà-
ries un informe sobre aquesta llei, i l’informe deia de 
manera clara que aquesta llei envaïa competències del 
Govern de la Generalitat i que, per tant, diguem-ne, 
hi havia una clara vulneració de les competències del 
Govern de la Generalitat.

Des d’aquest punt de vista, el que demanem en aques-
ta proposta de resolució és que el Govern prengui 
consciència d’aquest tema, que entenem que ja la té, 
però que en tot cas procedeixi a definir aquest règim 
d’ocupació i ús de les platges tant als trams naturals 
com als trams urbans, i, per tant... I, a més a més, en 
una segona part d’aquesta proposta de resolució el que 
sol·licitem és que en el cas de les platges naturals –que 
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són moltes, en aquest país–, doncs, tingui la cautela, 
tingui la sensibilitat per protegir al màxim la utilitza-
ció d’aquests espais i, en tot cas, mantenint la mínima 
ocupació possible d’aquests espais, fent-los compati-
bles amb algunes activitats actuals.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se... S’ha retirat l’única 
esmena que hi havia; per tant, seguim l’ordre de posi-
cionaments. Pel Grup Parlamentari Socialista, el se-
nyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Per anunciar que donarem suport a 
aquesta iniciativa.

En el seu dia el nostre grup parlamentari ja va mostrar 
la seva preocupació i el seu desacord amb la Llei de 
protecció i ús sostenible del litoral que va tirar enda-
vant el Govern de l’Estat. A més a més, com bé s’ha 
dit, el Consell de Garanties Estatutàries va apreciar 
que hi havia una invasió competencial en aquest tema, 
i, per tant, nosaltres creiem també que el Govern ha de 
fer ús de les seves competències estatutàries justament 
per protegir els trams urbans i també els naturals de 
les platges del litoral català.

I creiem encertada aquesta iniciativa parlamentària i 
per això hi donarem suport.

El president

Moltes gràcies. La senyora Eva García, pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular, per posicionar-se.

Eva García i Rodríguez

Gràcies, senyor president. Per anunciar la nostra abs-
tenció.

El president

Pel Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Per anunciar que hi donarem suport 
i perquè aquesta llei, no només en el cas de les platges, 
vulnera tot..., vulnera una sèrie també de directives eu-
ropees, com va quedar reflectit en l’informe Auken. 
Pensem que és una llei lesiva, com totes les que s’han fet 
des del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

I el que sí que ens agradaria és que aquest mateix inte-
rès a preservar el litoral i a preservar l’espai natural de 
les costes, el Govern el continuï mantenint amb totes 
aquestes demandes que hi han d’ampliacions de ports 
esportius i que properament haurem de veure aquí, en 
el Parlament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Matías Alonso, pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, senyor president. Per confirmar el nostre su-
port a la proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, la senyora Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, president. També per mostrar el nostre vot fa-
vorable a la proposta, en tant...

Dintre del marc del nou reglament general de costes, 
la Subdirecció General de Costes i Acció Territorial 
durà a terme els tràmits per tal de definir aquest tram 
natural urbà..., naturals i urbans del litoral, i determi-
nar-ne també el règim d’ocupació i ús. Es determinarà 
la naturalesa del tram també en funció del sòl i d’acord 
amb el planejament urbanístic municipal, i també 
s’analitzaran les especificitats dels diferents trams del 
nostre litoral. Per tant, en aquest sentit també es deter-
minaran el règim d’ocupació i l’ús dels trams dintre de 
les platges del litoral del nostre país.

Per tant, mostrar el nostre vot favorable.

El president

D’acord, doncs.

Posem a votació la proposta de resolució.

Vots a favor?

Hi ha algun vot en contra?

Abstencions?

Ha quedat aprovada amb 17 vots a favor i 2 abstencions.

I passem ara a tractar el punt número 6, que és una 
proposta de resolució del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya sobre (veus de fons)... Ah, per-
dó, sí, que ha dit que ho posposava, perdoni, sí, ho te-
nia anotat.

Proposta de resolució 
sobre el servei de transport interurbà entre 
Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat 
de Bellaterra (tram. 250-01079/10)

Doncs, hauríem de passar al punt número 7, perquè el 
senyor Pere Aragonès (veus de fons)..., el senyor Pere 
Bosch, perdó... (Veus de fons.)

Doncs, si no els sap greu, substituirà la senyora Victò-
ria Forns la presidència.

(Pausa.)
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La vicepresidenta

Bé, doncs, passem al punt de l’ordre del dia número 7, 
Proposta de resolució sobre el servei de transport in-
terurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Uni-
versitat de Bellaterra. És una iniciativa del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i té la paraula l’il·lustre diputat, el senyor 
Salvador Milà.

Salvador Milà i Solsona

Gràcies, presidenta. Malgrat que Mataró és la prime-
ra ciutat de la península Ibèrica que va quedar unida 
amb ferrocarril amb Barcelona, el cert és que tenim 
una llarga tradició també d’utilització del transport 
per carretera a través de la tradicional empresa Casas, 
perquè hi ha molta mobilitat, no només amb Barcelo-
na sinó amb el conjunt de la comarca.

I en el seu moment, amb l’obertura de la Universitat 
de Bellaterra, ja fa uns anys, es va també establir un 
servei d’autobusos respecte a la universitat que també 
serveix de pont, diríem, de transferència d’estudiants 
de tota la comarca del Maresme que arriben a Mataró, 
i d’aquí es poden traslladar amb aquests serveis fins a 
la Universitat de Bellaterra.

La veritat és que la ciutat de Mataró i els usuaris estan 
utilitzant d’una forma intensiva aquests serveis, però 
alhora hi ha un gran descontentament, fruit segura-
ment de l’èxit de la utilització. En definitiva, ens estem 
trobant que les línies que van a Barcelona, la C1 i la 
C2 –la C1 per l’autopista, la C2 per la carretera naci-
onal II antiga, perdó, la línia 10 per la carretera na-
cional antiga–, doncs, presenten situacions reiterades 
i conegudes de sobreocupació sempre a les mateixes 
hores. Per tant, és un tema que l’empresa coneix per-
fectament, que hi ha una sobredemanda o una deman-
da no atesa o mal atesa, alhora que ja s’està produint 
un envelliment del material rodant, amb avaries, amb 
incomoditats, amb problemes tècnics, que els matei-
xos treballadors de l’empresa denuncien.

I, per la part de la línia C5, que és la que dóna servei a 
Bellaterra, ens trobem amb el mateix, també: amb la 
mateixa situació de sobreocupació i, alhora, que tam-
bé hi han mancances horàries, mancances de servei en 
franges horàries que per als estudiants són molt im-
portants, que és a primera hora del dematí, a l’inici 
de..., per poder arribar a temps a l’inici de les classes, i 
a última hora del vespre, quan acaben les classes d’úl-
tima hora.

D’això se n’han fet ressò els usuaris, s’han recollit sig-
natures. L’Ajuntament de Mataró, per unanimitat, ha 
aprovat resolucions per queixar-se d’aquesta situació 
i per demanar que la Generalitat, que en definitiva té 
la capacitat i la facultat d’inspecció, actuï contundent-
ment sobre l’empresa Casas Moventis –actualment és 
del grup Moventis– i apliqui les seves facultats d’ins-
pecció i de sanció, alhora que també de Foment, per 
demanar, doncs, que s’atenguin aquestes legítimes de-
mandes de millora del servei.

I és per això que hem presentat aquesta proposta de 
resolució, que bàsicament es recull en tres punts. El 

primer seria, doncs, que es facin o s’intensifiquin les 
inspeccions necessàries per comprovar i, en el seu cas, 
sancionar i corregir les irregularitats i incomoditats 
que procedeixen de la sobreocupació –la inseguretat 
dels usuaris, que han de viatjar dempeus, i altres–, que 
afecten de forma reiterada el servei interurbà de les 
línies C1, C2 i C5 de l’empresa Casas Moventis entre 
Mataró-Barcelona i Mataró-Bellaterra, i també l’estat 
de conservació dels vehicles, tant des del punt de vis-
ta mecànic com de l’interior, per garantir la seguretat 
i qualitat del servei. El segon seria que s’adoptin me-
sures necessàries perquè s’incrementin la capacitat, la 
freqüència, la seguretat i la comoditat d’aquestes tres 
línies atenent al que reiteradament han demanat els 
usuaris a l’Ajuntament de Mataró. I el tercer, també, 
que s’assegurin, doncs, l’ampliació dels serveis i els 
horaris, especialment a la línia C5, de la Universitat 
de Bellaterra, que cobreixi tots els horaris lectius.

Ja avenço, per economia processal, doncs, que hi ha-
vien unes esmenes del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió que entenem que eren pràcticament co-
incidents i són temes de matís, i que hem arribat a una 
transacció que en tot cas posteriorment suposo que la 
Mesa tindrà a bé de donar-ne lectura per poder..., per 
dir que acceptem íntegrament la transacció amb els 
tres punts.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Atès que l’únic grup que ha fet esme-
nes és Convergència i Unió, té la paraula ara l’il·lustre 
diputat senyor Josep Rull.

Josep Rull i Andreu

Moltes gràcies, senyora presidenta. En efecte, hem ar-
ribat a una transacció sobre aquest tema, en el qual 
voldria incorporar algunes reflexions i alguns ele-
ments que és bo que els membres d’aquesta comissió 
coneguin.

Estem parlant d’aquest servei, que és un dels més in-
tensos que hi ha a nivell, diguem-ne, d’expedicions 
que es produeixen tant de Mataró a Barcelona com de 
Mataró a la Universitat Autònoma. És veritat que hi 
ha una demanda molt intensa i a vegades, en determi-
nades franges, tensiona, diguem-ne, l’oferta que s’està 
duent a terme per part del concessionari.

Un element que és important que puguem explicar és 
que el fet que hi hagi ciutadans que vagin dempeus 
és un element d’incomoditat, però que no està prohibit 
per la normativa. Per tant, aquí hi han dos conceptes: 
anar dempeus no vol dir que hi hagi una situació d’in-
seguretat, d’acord amb la normativa vigent, eh? Un al-
tre tema és si és acceptable, no acceptable, si hem de 
prioritzar eliminar la gent que vagi dempeus. Però fer 
una identificació automàtica d’anar dempeus = inse-
guretat, no ho podem acceptar de cap de les mane-
res. El fet d’anar dempeus està previst per la norma-
tiva vigent, de manera que l’homologació del vehicle 
i les fitxes tècniques determinen el nombre màxim de 
viatgers drets que es poden transportar. D’acord amb 
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aquestes previsions, en autopista, en lloc d’anar a cent 
s’ha d’anar a vuitanta. Això, en aquests dos casos, tant 
Mataró com Autònoma, vol dir tres minuts més de tra-
jecte, que és acceptat.

Però la voluntat del Govern, i que queda reflectida en 
aquesta transacció, és eliminar, diguem-ne, aquelles 
expedicions que portin, malgrat que la normativa vi-
gent ho accepta, gent dempeus. I, per tant, el que es 
planteja és que hi hagi..., que es continuïn fent les ins-
peccions pertinents, perquè podria passar..., nosaltres 
creiem que no es produeix, però si passés que anessin 
més persones dempeus de les que accepta la normati-
va, aleshores sí que ja estaríem parlant d’inseguretat. 
I aquí s’ha de ser d’una contundència extraordinària, 
com ho està sent el Govern en aquests moments.

Per nosaltres el rellevant de la transacció a què hem 
arribat no és tant el punt primer, sinó sobretot els 
punts segon i tercer. El segon fa referència a la neces-
sitat d’incrementar l’oferta, que aquest és el deslloriga-
dor, en molt bona mesura. Ho farem en termes ordina-
ris aquest any 2014, i l’any 2015 s’incorporarà el que 
vostès ja coneixen, que és la idea del bus exprés, eh? 
Diguem-ne que s’establiran quaranta línies per al con-
junt del país en què es prioritzarà sobretot la velocitat 
comercial. En el moment que hi hagi aquestes línies 
exprés, evidentment es traurà..., es descongestionaran 
aquestes altres línies que podríem qualificar com a lí-
nies ordinàries. Però aquest any 2014 mirarem d’in-
crementar l’oferta ordinària i a partir del l’any 2015 el 
bus exprés descongestionarà.

I el darrer punt és aquell que fa referència a l’increment 
de l’horari de l’oferta en determinades franges horà-
ries, especialment aquelles que estan vinculades amb 
l’horari lectiu i aquelles que fan referència a les prime-
res i a les darreres classes del matí i del vespre. Aques-
ta és la idea bàsica i fonamental sobre la qual hem bas-
tit aquesta transacció.

En conseqüència, senyora presidenta, hi votarem a fa-
vor.

Gràcies.

La vicepresidenta

Si els sembla, pregaria al secretari que llegeixi la trans-
acció, perquè així tots els grups, doncs, saben quin 
n’és el contingut.

El secretari

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

»Primer. Realitzar les inspeccions necessàries per ga-
rantir la correcta prestació dels serveis de transport 
C1, C2 i C5, que presta l’empresa Casas, SA, en-
tre Mataró-Barcelona i Mataró-Bellaterra.» (Veus de 
fons.) Gràcies. «S’ha de comprovar i, en el seu cas, 
sancionar i corregir la situació de sobreocupació i 
possible inseguretat dels usuaris que han de viatjar 
dempeus. Així mateix, caldrà vetllar pel bon estat de 
conservació dels vehicles, tant a nivell mecànic com 
d’interiors, per garantir la seguretat i la qualitat del 
servei.

»Segon. Adoptar les mesures adients per incremen-
tar l’oferta dels serveis C1, C2 i C5, per tal de cobrir 
de forma adequada la demanda existent, en capacitat, 
freqüència, seguretat i comoditat; atenent així les re-
iterades peticions dels usuaris i de l’Ajuntament de 
Mataró.

»Tercer. Garantir que els horaris dels serveis C5 a la 
Universitat Autònoma cobreixin les necessitats de des-
plaçament, en funció de l’horari lectiu, especialment 
pel que fa a les primeres i a les darreres classes del 
matí i del vespre.»

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Té ara la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor Marc Sanglas, en nom d’Esquerra Republicana 
de Catalunya.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies presidenta. Per donar suport a la proposta.

La vicepresidenta

El senyor Terrades, en nom del Partit Socialista.... Per-
dó, la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, jo era per dir que estem d’acord amb la transacció.

El que passa, que d’alguna manera també em sap greu 
que hagi de ser a través d’una proposta de resolució 
d’Iniciativa que es posin en marxa per part del Go-
vern, doncs, unes propostes que d’alguna manera 
l’Ajuntament ja va enviar al Govern de la Generalitat 
en un problema que a nosaltres ens sembla que té un 
cert abast. Perquè el senyor Rull intentava explicar ai-
xò dels vuitanta quilòmetres/hora, però tots sabem, els 
que hem agafat aquell autobús, que no va a vuitanta 
quilòmetres/hora per l’autopista, no? Això és una fal-
làcia. No hi va. Va a cent o a cent deu o a cent vint. Per 
tant, en aquests moments, ja amb la gent que fa Mata-
ró-Barcelona o fa Mataró-Bellaterra tenim problemes 
de seguretat, perquè aquests vuitanta quilòmetres no 
es compleixen, quan hi ha gent dreta. Per tant, hi ha 
un tema de seguretat –hi ha un tema de seguretat. I cal 
tenir en compte que això és un servei públic, i per tant, 
doncs, nosaltres hem de ser els primers a garantir-lo.

Nosaltres hi donarem suport, però ja els ho dic, ens 
sap greu que hagi de ser des d’un grup de l’oposició, 
després que l’Ajuntament de Mataró com a institució 
ja va demanar això al Govern, doncs, que s’hi posi una 
solució. Benvinguda sigui, però crec que el Govern 
hauria de ser una mica més àgil a donar resposta als 
ajuntaments.

Gràcies.

La vicepresidenta

En nom del Partit Popular, té la paraula la il·lustre dipu-
tada senyora Eva García.
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Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyora presidenta. També per anun-
ciar el nostre vot favorable.

La vicepresidenta

Del Grup de Ciutadans, l’il·lustre diputat senyor Ma-
tías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre su-
port a la proposta de resolució.

Gràcies.

La vicepresidenta

Molt bé. El senyor Milà, que és el propietari de la pro-
posta...

Salvador Milà i Solsona

Malgrat que ja m’havia posicionat en l’esmena i la trans-
acció, no..., vull aprofitar el torn només per comentar 
la intervenció que ha fet el senyor Rull, que és que a 
més hem de constatar que molts usuaris pensin que a la 
plaça Tetuan ja no poden agafar l’autobús. Aquest és el 
problema. A part que se supera el nombre màxim de 
persones que poden anar dretes, segur, i evidentment 
el tema de la velocitat –ja ho ha dit també la senyora 
Alícia Romero–, perquè és que, si no, no seria comer-
cial –si va a vuitanta per hora, la gent no l’agafaria–..., 
però és que el problema és la gent, la indignació que 
crea en els usuaris, que sistemàticament unes hores els 
dies, i són molts dies, a plaça Tetuan ja no hi poden pu-
jar i s’han d’esperar al següent o al següent.

Per tant, com que em sembla que tots hi estem d’acord, 
del que es tracta és que els ciutadans tinguin la clara 
percepció que, com no pot ser menys i no ho dubtem, 
l’autoritat del transport, que és la Generalitat de Ca-
talunya, no té connivència amb aquesta empresa sinó 
que, al revés, la controla i li fa complir els seus objec-
tius. Perquè a més, com s’ha senyalat aquí, és una lí-
nia molt rendible, perquè Mataró i el Maresme, doncs, 
som unes ciutats i un territori molt potents i que apor-
tem riquesa a Catalunya.

Gràcies.

La vicepresidenta

El senyor Rull em demana... Dos segons (la presidenta 
riu), per contradiccions.

Josep Rull i Andreu

Sí. A la senyora Romero, el primer element: aquesta 
comissió se’n fa un tip, d’aprovar propostes de reso-
lucions respecte d’actuacions que el Govern ja duu a 
terme. U.

Dos. Evidentment que tot el que els he explicat els ho 
puc explicar en aquests termes perquè el Govern, 

evidentment, ja hi està actuant des del moment que 
l’Ajuntament de Mataró ho expressa. I, per tant, avui, 
a través d’aquesta proposta de resolució ho solem-
nitzem, com ho fem amb moltes altres matèries en 
aquesta mateixa comissió.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies.

Si els sembla, passem a votació.

Vots a favor?

Doncs, és aprovada per unanimitat.

(Pausa.)

El president

Si el Grup d’Esquerra Republicana vol que passem pri-
mer la compareixença o la sol·licitud de compareixen-
ça, o ni així...

Marc Sanglas i Alcantarilla

El diputat Pere Bosch ens ha informat que no arriba 
de cap de les maneres, per tant...

El president

Deu venir amb l’empresa Casas. (Rialles.)

Proposta de resolució
sobre el centre de gestió de residus 
de la Garrotxa (tram. 250-01067/10)

Bé, doncs, passem a la presentació del punt número..., 
de la Proposta de resolució número 3, que és la del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, sobre el centre de gestió de residus de la Gar-
rotxa. Doncs, el senyor Marc Sanglas té la paraula per 
presentar-la.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, gràcies, president. Aquest és un tema de debat in-
tens a la comarca de la Garrotxa, i algú podria pensar 
que es tracta d’aquelles reclamacions territorials, lo-
calista, que en tot cas aixeca un municipi en peu de 
guerra en contra de la imposició d’infraestructura per 
part d’alguna entitat supramunicipal.

Més lluny de la realitat, aquest no és el cas, i per tant 
voldríem exposar-ho. I, per tant, des de l’Ajuntament 
de Sant Jaume de Llierca se’ns ha fet arribar aquesta 
petició per posar llum sobre aquest element.

L’any 89 es construïa l’abocador de Beuda de la Gar-
rotxa, un abocador que en el seu moment va tenir una 
certa conflictivitat en alguns municipis de la comar-
ca, però tot i així es va acabar construint. Aquest abo-
cador, amb una previsió de vida inicial de vint-i-cinc 
anys, va començar a patir un procés de sobreocupació 
i, cap a l’any 2005, des del consell comarcal es comen-
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ça a plantejar la necessitat de construir una planta de 
tractament de residus que eviti..., i que, per tant, per-
meti un triatge previ de tot el residu que es fa a la zo-
na, i, per tant, aportar menys residus al propi abocador.

Això..., l’any 2005, el consell comarcal en planteja una 
primera ubicació al municipi de Sant Ferriol, que comp-
ta amb una oposició molt ferma per part d’aquest mu-
nicipi i d’altres municipis veïns –com Besalú–, i que, 
en tot cas, fa que el consell comarcal desestimi aques-
ta petició i comenci a plantejar una altra ubicació, i en 
aquest cas tria el municipi de Sant Jaume de Llierca.

Aquí hom podria pensar això, que el municipi de Sant 
Jaume de Llierca inicia una batalla per evitar la instal-
lació d’aquesta planta de tractament. Però, més lluny 
d’això, el problema..., no es tracta que el municipi de 
Sant Jaume de Llierca no vulgui aquesta planta de 
tractament, sinó que el que no vol és la ubicació que 
proposa el mateix consell comarcal.

I aquí és on aquest grup parlamentari entra un seguit 
de dubtes que encara no ha aconseguit resoldre mal-
grat que s’ha reunit en diverses ocasions amb l’alcalde. 
I ha intentat resoldre, també, a través de converses di-
verses amb l’Agència Catalana de Residus, el quid de 
la qüestió.

Amb què ens trobem? Doncs, mirin, que l’Ajuntament 
de Sant Jaume de Llierca proposa que aquesta planta 
de tractament de residus s’instal·li en una zona indus-
trial amb tots els serveis, ja, dels quals disposa, per 
tant, diguem-ne, urbanitzada i, per tant, de fàcil situa-
ció, de fàcil arribar-hi. D’altra banda, l’Agència Cata-
lana de Residus ens diu que aquesta planta de tracta-
ment no està prevista, per exemple, en el pla que està 
en exposició pública en aquests moments i que, per 
tant, no té cap mena d’interès, la construcció d’aques-
ta planta.

Ara bé, per part del consell comarcal hi ha un interès 
especial a comprar uns terrenys a cinquanta metres, 
just a cinquanta metres, d’aquesta zona industrial. Uns 
terrenys en sòl no urbanitzable que hauran de ser ob-
jecte d’urbanització per part, diguem-ne, de qui hagi 
de desenvolupar la construcció d’aquesta planta.

Per tant, no acabem d’entendre, des d’aquest grup par-
lamentari, quina és la necessitat de comprar amb diner 
públic uns terrenys en sòl no urbanitzable per instal-
lar-hi una planta que té una possibilitat d’ubicació en 
uns terrenys públics. I això és el que aquest grup par-
lamentari posa a debat.

Se’ns dirà, se’ns argumentarà, per part segurament 
dels grups que s’oposen a aquesta proposta, que tèc-
nicament el que planteja el Grup d’Esquerra Republi-
cana és una bajanada, perquè deixar en suspens un pla 
urbanístic... Miri, quan hi ha voluntat política de solu-
cionar els temes, se solucionen; quan no hi ha voluntat 
política de solucionar els temes, no es solucionen i es 
busquen totes les pegues i tots els argumentaris.

Des del nostre punt de vista, estem cometent un error, 
un error que es pagarà amb diner públic i al qual en-
cara a hores d’ara no hem trobat una justificació tèc-
nica al darrere. Per tant, des d’aquest punt de vista, 
el que venim a demanar en aquesta proposta de reso-

lució és que s’aturi el procés, diguem-ne, de compra 
d’aquests terrenys per part del consell comarcal, tot 
i que no ho demanem explícitament perquè entenem 
que hi ha un deure, una capacitat d’autonomia local 
dels ens públics. Però, en tot cas, el que demanem, en 
allò que podem, és que, atès que aquest planejament 
ha estat aprovat però encara pot ser objecte de recurs 
administratiu –i, per tant, pot ser objecte de revisió 
per part de l’Administració–, s’aturi, eh?, es replan-
tegi. I quan es presenti aquest recurs administratiu i 
l’eventual contenciós administratiu, que es replantegi 
per part del Govern de la Generalitat la decisió d’apro-
var aquest pla urbanístic. I, en tot cas, que s’esperi fins 
a l’any 2016 per veure si és necessari, si és necessa-
ri en funció de la generació de residus que es genera 
a la Garrotxa, o bé, si els residus de la Garrotxa han 
de ser compartits amb alguna altra comarca, que sigui 
en aquell moment, l’any 2016, que es prengui la deci-
sió sobre la necessitat de la construcció o no d’aquesta 
planta, i especialment de la seva ubicació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Hi ha una esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
que entenc que es manté, en aquest cas, i per defen-
sar-la té la paraula l’il·lustre diputat senyor Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, president. Senyors diputats, aquesta és una 
proposta de resolució que, des d’un punt de vista de 
proximitat geogràfica al municipi del qual sóc alcalde, 
evidentment, conec amb certa profunditat.

La instal·lació d’una planta de triatge genera en qual-
sevol municipi en què s’hagi previst la seva ubicació 
certs problemes, sobretot perquè es tracta d’un equi-
pament que molt pocs municipis acceptarien de bon 
grat. I, per tant, des d’aquesta perspectiva sí que s’ha 
de tenir en compte que es tracta d’un equipament, des 
d’aquest punt de vista, complicat d’acceptar per part 
d’un determinat municipi.

El que sí que els haig de dir és que segurament aquest 
no és l’espai en el qual s’haurien de fer, d’alguna ma-
nera, la història i el recorregut històric d’aquest tipus 
d’instal·lacions a la comarca de la Garrotxa –ja se n’ha 
fet esment anteriorment–, però, en tot cas, el que sí 
que és cert és que la proposta que ha fet el Consell Co-
marcal de la Garrotxa ha tingut fins avui el suport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
que ha aprovat precisament aquest pla. I, en tot cas, la 
nostra esmena el que plantejava és que es mantingués 
oberta la via de la negociació, la via d’intentar resol-
dre de forma justificada i satisfactòria els dubtes que 
aquest projecte encara genera a l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca.

No obstant això, hi ha una qüestió que té a veure amb 
condicionaments jurídics i tècnics, que, òbviament, 
si l’acord que ha pres el Govern de la Generalitat –en 
aquest cas, el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques– d’alguna manera no satisfà els inte-
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ressos i les inquietuds de l’Ajuntament de Sant Jaume 
de Llierca, és obvi que es pot obrir la via del conten-
ciós administratiu des d’una perspectiva judicial. Però 
abans que això, el que seria interessant és que hi ha-
gués una nova reunió, un nou intent, per posar d’acord 
dues administracions que en matèria d’infraestructu-
res pel que fa als residus haurien de treballar de forma 
coordinada, conjunta i de forma certament solidària.

Hi ha una dificultat òbvia explicada, exposada, de for-
ma molt profusa, que és que la ubicació que escull el 
consell comarcal no coincideix amb la que d’algu-
na manera escolliria l’Ajuntament de Sant Jaume de 
Llierca, i aquesta és una qüestió que avui, en aquest 
moment, sembla aparentment irresoluble. En la me-
sura que es mantingui viva la necessitat d’arribar a 
acords, de col·laborar més estretament les dues ad-
ministracions, en aquest cas les tres administracions 
–que són el consell comarcal, l’ajuntament i el Go-
vern–, és possible que encara es pugui arribar a un 
acord.

Per tant, la nostra esmena, i el contingut de la nostra 
esmena, era expressament manifestar que es continuï 
en la dinàmica de cercar el consens al territori, cosa 
que és en moltes ocasions especialment difícil. Però, 
no obstant això, nosaltres considerem que és la recer-
ca d’aquest consens el que ha de moure les tres ad-
ministracions: el consell, l’ajuntament i el Govern de 
Catalunya.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se, pel Grup Parlamen-
tari Socialista, el senyor Jordi Terrades té la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. La qüestió del centre de gestió de 
residus de la Garrotxa, de la planta de triatge, és un 
debat que ja fa uns anys que dura a la comarca de la 
Garrotxa, sobretot a partir que ja se sap que l’abo-
cador de Beuda té una capacitat reduïda i esgotada. 
I, per tant, es planteja la necessitat que la comarca ha 
de gestionar també els residus que produeixen els seus 
ciutadans i les seves ciutadanes.

Nosaltres creiem que és necessari que aquesta planta 
es construeixi, i que es construeixi com més aviat mi-
llor. Ens consta que la tria s’ha fet a través d’estudis 
tècnics i que hi ha hagut un acord important, que és 
l’acord del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa, que és un 
element que també hem de tenir en compte.

La ubicació, que està al costat de polígon industrial 
del Poliger, si no ho tinc mal entès, ens sembla una 
ubicació idònia. El nostre debat no és un debat de si 
ha d’estar en el mateix polígon o ha d’estar al costat; 
escoltin, això ja ho ha decidit o s’ha debatut també en 
l’elaboració del pla especial urbanístic que s’ha apro-
vat a principis d’aquest any, on s’ha definit la ubicació 
d’aquest centre de residus, no?

Nosaltres creiem que la construcció d’equipaments 
d’aquestes característiques sempre genera dubtes en el 
territori –sempre genera dubtes–, i que el que cal és 

bàsicament fer-ne pedagogia i fer les coses amb trans-
parència. De fet, aquesta és la conclusió que aquest di-
putat, que ha hagut de gestionar alguna vegada con-
flictes d’aquestes característiques, intenta aplicar, i 
també caldria aplicar-ho en aquestes circumstàncies, 
no? Aquests equipaments són necessaris, i, per tant, 
cal explicar-ho als... No n’hi ha prou amb allò de dir 
que no estem d’acord amb les ubicacions. Aquests 
equipaments són necessaris. És veritat que la imple-
mentació s’ha de fer amb total transparència i cal fer 
molta pedagogia. I els ho diu aquest diputat, un dipu-
tat que en la seva ciutat té un centre amb bastanta més 
potència que el que es pretén ubicar a Sant Jaume, no?

Per això, si el grup proposant no accepta l’esmena que 
s’ha proposat, que ens sembla també lògica, nosaltres 
no hi donarem suport.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular, la senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, honorable president. Bé, la veritat 
és que el fet de presentar aquesta proposta de reso-
lució, el fet de reclamar, doncs, deixar en suspens el 
Pla especial urbanístic del centre de gestió de residus 
d’aquesta comarca de la Garrotxa demostra si més no 
la manifesta incompetència i manca de previsió amb 
què s’ha dut a terme tot aquest procés. Nosaltres, a 
més, també som de l’opinió que, home, abans d’execu-
tar un pla, doncs, com a mínim caldria estudiar la seva 
eficàcia, sobretot quan l’interès públic és tan afectat, 
com és aquest cas, no?

A nosaltres també ens consta que és un projecte no 
que –com deia el diputat Terrades– generi dubtes, si-
nó que genera molts conflictes i també molt de rebuig 
social. I, per tant, doncs, és evident que ningú vol una 
planta de triatge a prop de casa seva, però a vegades hi 
han qüestions que s’han de resoldre d’altres maneres, 
i és evident que aquestes plantes de triatge..., aquestes 
plantes al final s’han d’ubicar en algun lloc, no?

Però nosaltres, evidentment, sí que donarem suport a 
aquesta proposta de resolució. Creiem que, com a mí-
nim, això s’ha de plantejar en altres termes. El que 
potser podríem debatre és si aquesta comissió era la 
més oportuna, si aquesta Comissió de Territori és el 
lloc més oportú per debatre aquestes qüestions. Nos-
altres entenem que l’ajuntament, que el consell comar-
cal, doncs, haurien de prendre altres camins, haurien 
de prendre altres decisions, abans que el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana hagi de portar aques-
ta proposta de resolució a aquesta Comissió de Terri-
tori.

Però, tot i així, ho torno a dir, hi donarem suport.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. La senyora Hortèn-
sia Grau, del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida, té la paraula.
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Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Nosaltres hi donarem suport, per 
diverses qüestions.

Primer, perquè l’interès públic no està demostrat. Bé, 
i de fet aquest..., no està en el pla, aquest abocador no 
està en el pla, en el Pinfrecat. Però és que, a part, fins 
que no entrin en funcionament les altres plantes –la 
de Pedret i Marçà...– no podrem saber, no es podrà 
ava luar la capacitat dels tractaments de residus de la 
zona. I, per tant, tantes presses creiem que responen a 
altres interessos. Aquesta, una.

Dos. Resulta que tenim un polígon, el polígon del pla 
de Poliger, amb vint-i-quatre hectàrees de sòl indus-
trial disponible, a les quals, a més..., es tracta de l’únic 
sòl urbà adequat per instal·lar possibles empreses con-
taminants. I quina casualitat que cap de les vint-i-
quatre hectàrees d’aquest polígon serveixen i s’ha de 
comprar un sòl que no és públic, s’ha de comprar un 
altre terreny, al costat, per instal·lar això. Potser la clau 
de volta de tot això seria saber de qui són els terrenys 
aquests que s’han de comprar al costat, i trobaríem el 
desllorigador d’aquest canvi. Perquè si tenim ja un sòl 
catalogat, un polígon que està catalogat per albergar 
aquest tipus d’instal·lacions, no entenem per què no... 
I, a més, és que en el lloc on es vol instal·lar, on supo-
sadament aquest pla autoritza a instal·lar, resulta que 
hi poden haver..., pot tenir afectacions, pot tenir con-
taminació, perquè hi han unes zones humides al cos-
tat, etcètera. Per tant, tot, molta pudor, i no perquè es 
tracti de residus.

I, per últim, creiem que sí que és veritat, com deia el se-
nyor Guinó, que el tema dels residus sempre és un te-
ma, doncs, com una presó, sempre és un..., instal·lar..., 
és un tipus d’instal·lació que genera debat en el territo-
ri. Però, bé, també tenim els mecanismes –o teníem, 
perquè molts han desaparegut– de participació, que 
justament s’havia treballat molt perquè totes aquestes 
instal·lacions, quan han d’anar en un territori, es fes-
sin amb un procés previ de participació ciutadana, 
d’informació, de deliberació, perquè els veïns ho aca-
bessin assumint. I els ho diu algú que, bé, té el tros a 
Botarell, que tenim una planta de compostatge i una 
planta biomecànica de residus, i que, bé, la gent n’està 
bastant contenta.

Per tant, creiem que aquí hi han diverses coses que fa-
llen, i per això... Jo ja sé que no es pot deixar en sus-
pens un pla, però sí que ens agradaria que el Govern 
fos sensible i que com a mínim s’aturés aquesta deci-
sió, es tornés a parlar amb l’ajuntament, es tornés a 
replantejar el tema de poder-ho col·locar en aquest sòl 
urbà i, sobretot, es parlés amb l’ajuntament i s’esperés 
a avaluar el 2015, a veure com han funcionat les altres 
plantes.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso té la pa-
raula.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, senyor president. Bé, de la necessitat d’una 
planta de gestió de residus, doncs, podríem discutir-ne 
molt, però sembla que potser sí que és necessària, tot i 
que, per part del grup proposant, es parla que fins que 
no s’hagi avaluat l’impacte que tingui la de Pedret i 
Marçà, doncs, serà difícil tenir-ho clar, no?

Potser el més discutible –i algun grup ho ha dit– és la 
ubicació, no?, si hauria de ser al mateix polígon del 
pla de Poliger o si ha de ser en aquest nou terreny que 
es vol adquirir a aquest efecte, no? I que s’ha fet con-
forme a normativa, per dir-ho així, conforme a dret? 
Doncs, segurament sí que aquest pla especial ha seguit 
els tràmits requerits, no?, però el que no hi ha també, 
sembla, és absolut consens, sobretot a la zona on tin-
drà el màxim impacte.

A nosaltres ens hauria agradat que el grup proposant 
hagués acceptat l’esmena proposada per Convergència 
i Unió, perquè, en aquest sentit, hi hauríem donat su-
port, a la proposta de resolució, però no podem..., no 
hi podem estar en contra, però tampoc hi podem do-
nar suport. Per tant, ens abstindrem.

Gràcies.

El president

Gràcies. El senyor Marc Sanglas es vol posicionar so-
bre l’esmena?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En tot cas, agrair les paraules del senyor Guinó, d’a-
quest diàleg, d’aquesta voluntat de diàleg per part del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. I segur 
que el nostre alcalde també està disposat a mantenir 
aquest diàleg, o, en tot cas, també el que demanarem 
és que hi hagin gestos, eh?

Gràcies.

El president

Molt bé, doncs. Entenc que no admet l’esmena.

I, per tant, posem a votació el text de la proposta de 
resolució en la forma presentada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Ha quedat rebutjada per 11 vots en contra, 7 a favor i 
1 abstenció.

Sol·licitud de compareixença
del secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
perquè informi sobre la utilització de 
l’amplada ibèrica en la construcció del 
Corredor Mediterrani (tram. 356-00710/10)

El darrer punt de l’ordre del dia és una sol·licitud de 
compareixença del secretari d’Infraestructures i Mo-
bilitat davant de la comissió per informar sobre la 



Sèrie C - Núm. 445 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de juliol de 2014

COMISSIó DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SESSIó NÚM. 24  24

utilització de l’amplada ibèrica en la construcció del 
Corredor Mediterrani, que ha formulat el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Si la senyora Hortènsia Grau la 
vol explicar breument o..., es dóna per informada?

Hortènsia Grau Juan

No, molt breu, president. A veure, l’hem demanat da-
vant de totes les notícies aparegudes recentment so-
bre si ample ibèric o ample europeu en el tram..., bà-
sicament Vandellòs, pel tema del tercer fil. Perquè, a 
més, reunits amb els sindicats del sector ferroviari, 
també ens van parlar d’uns adaptadors, bé, d’una me-
na d’aparells molt rars que farien possible l’adaptació 
entre l’ample ibèric i l’ample UIC, de què no ens dona-
ven massa garanties, i una mica per saber si realment 
el departament i el Govern, més enllà del que la mi-
nistra Pastor vagi decidint, tenen el full de ruta i po-
dem saber com queda aquesta situació que afectarà no 
només les qüestions econòmiques –pel tema del tercer 
fil–, sinó també molt les qüestions de passatgers al que 
és el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Per això hem demanat la compareixença.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Hi ha algun grup parlamentari que es 
vulgui posicionar? (Pausa.) Ho posem directament a 
votació? (Pausa.)

Vots a favor?

No hi ha cap vot en contra ni abstenció?

Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Abans d’aixecar la sessió d’avui, perquè ja ha conclòs, 
informar la comissió que, com saben, havíem pre-
vist inicialment, i la Mesa havia tingut a bé –la Mesa 
del Parlament, evidentment–, havia autoritzat la visi-
ta d’una delegació de la comissió a conèixer les expe-
riències de Xarxa de Custòdia del Territori a les reser-

ves naturals de les riberes de l’Ebre, però, com saben, 
s’ha convocat un ple per a la propera setmana que es 
perllongarà fins al divendres dia 11, amb la qual cosa 
queda ajornada aquesta visita al territori.

Estem en contacte amb la Xarxa de Custòdia del Ter-
ritori. Ens han dit indicativament..., no dic que ho hà-
gim acordat aquí, eh?, sinó que ells estan intentant a 
veure si ens ho poden proposar per al dia 18 de juliol. 
Si de totes maneres algun grup digués ja que no és 
possible, ho hauríem d’ajornar fins al setembre. Bé, en 
tot cas, ja ho comentaré amb els portaveus. Ens han 
dit que segurament demà ens diran si mantenen la 
proposta de fer-ho el dia 18 de juliol.

D’altra part, recordaran que, fora ja de comissió, ha-
víem quedat de rebre avui una delegació de la plata-
forma del soterrament del tren, de Montcada, però 
ens han fet arribar un comentari, que ja s’havien reu-
nit amb bona part dels portaveus i que, en tot cas, ha-
vien fet arribar un document amb les seves propostes 
als diferents grups parlamentaris. I que agraïen molt 
la invitació, però que ja la donaven per substanciada.

I només queda..., si acordéssim –la Mesa– fer una últi-
ma comissió el mes de juliol, quedaria també el com-
promís que teníem amb la plataforma del Residu Ze-
ro, que ens havien de presentar unes valoracions sobre 
l’experiència de la recollida selectiva, fora de comis-
sió, eh?, quan finalitzés la propera comissió, que en 
principi preveiem, doncs, que es pugui fer el 16 de ju-
liol, i ja passarem una proposta d’ordre del dia amb les 
propostes de resolució que hi hagin pendents. I si ex-
cepcionalment el Govern, algun membre del Govern, 
tingués ocasió de comparèixer, de les moltes peticions 
de compareixença que hi han, per exemple, estimarí-
em especialment la compareixença de la senyora Mar-
ta Subirà, la directora general de Sostenibilitat Am-
biental. En fi, i, si no, per a millor ocasió, si pot ser 
dintre d’aquesta legislatura, doncs, millor.

Doncs, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i sis mi-
nuts.


	Compareixença 
	d’Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a explicar les conclusions del projecte «Barris d
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	sobre la definició del règim d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les platges (tram. 250-01074/10)

	Proposta de resolució 
	sobre el servei de transport interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat de Bellaterra (tram. 250-01079/10)

	Proposta de resolució
	sobre el centre de gestió de residus de la Garrotxa (tram. 250-01067/10)

	Sol·licitud de compareixença
	del secretari d’Infraestructures i Mobilitat perquè informi sobre la utilització de l’amplada ibèrica en la construcció del Corredor Mediterrani (tram. 356-00710/10)





1. Compareixença d’Ismael Blanco Fillola, investiga-
dor Ramón y Cajal de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques i professor del Departament de Ciència Polí-
tica i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, per a explicar les conclusions del projecte «Barris 
desafavorits davant la crisi: segregació urbana, inno-
vació social i capacitat cívica». Tram. 357-00639/10. 
Comissió de Territori i Sostenibilitat. Compareixença.


2. Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a no pagar als ajunta-
ments pels treballs de millorament dels cursos fluvials. 
Tram. 250-01043/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 297, 37).


3. Proposta de resolució sobre el centre de gestió de 
residus de la Garrotxa. Tram. 250-01067/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 304, 36; 
esmenes: BOPC 334, 47).


4. Proposta de resolució sobre l’import destinat al 
Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial. Tram. 250-01073/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 308, 14).


5. Proposta de resolució sobre la definició del règim 
d’ocupació i l’ús dels trams urbans i naturals de les 


platges. Tram. 250-01074/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 308, 14; esmenes: BOPC 
334, 49).


6. Proposta de resolució sobre les rotondes de la carre-
tera C-55 d’accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç 
de Castellet. Tram. 250-01075/10. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 312, 18; esmenes: BOPC 346, 61).


7. Proposta de resolució sobre el servei de transport 
interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Uni-
versitat de Bellaterra. Tram. 250-01079/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 312, 21; esmenes: BOPC 346, 62).


8. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre la utilització de 
l’amplada ibèrica en la construcció del Corredor Me-
diterrani. Tram. 356-00710/10. Hortènsia Grau Juan, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.


CTS
Comissió de Territori i Sostenibilitat


Dossier per a la sessió núm. 24 | 2 de juliol de 2014, a les 10.00 h


Ordre del dia
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre els criteris apli-
cats per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
no pagar als ajuntaments pels treballs de 
millorament dels cursos fluvials
Tram. 250-01043/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 61020 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 01.04.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament,  
presenten la proposta de resolució següent sobre els 
criteris aplicats per l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a no pagar les subvencions als Ajuntaments per la rea- 
lització de treballs de millora a les lleres públiques per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.


Exposició de motius


L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va realitzar du-
rant les legislatures 2004-2006 i 2006-2010 diverses 
convocatòries subvencions en les quals es finançaven 
actuacions dels ajuntaments perquè realitzessin millo-
res als cursos fluvials del seu terme.


Amb això es van aconseguir dos efectes: Primer. 
Aprofitar el coneixement del territori i la capacitat de 
gestió directa dels ajuntaments i, segon, incrementar 
els recursos destinats a la millora del medi fluvial, 
atès que totes les actuacions estaven cofinançades pels 
mateixos Ajuntament.


La col·laboració municipal va ser entusiasta i multitud 
de rius i rieres van millorar. A més va ser generosa, ja 
que els ajuntaments van invertir en una propietat que 
no era seva i exercint una competència que no era la 
pròpia.


Totes les actuacions van ser efectivament realitzades  
de manera correcta, ja que els projectes van ser super-
visats per l’ACA tant en el seu disseny com en la seva 
execució. Per tant, no hi ha cap dubte que les subven-
cions van ser aplicades com corresponia.


Darrerament, l’ACA ha endegat una revisió sistemàti-
ca d’aquestes subvencions. Sense entrar mai a qüestio-
nar que les inversions subvencionades es van fer, està 
revocant en part o en tot les subvencions amb tota me-
na d’artificis jurídics i interpretacions forçades de les 
bases de les convocatòries i fins i tot aplicant criteris 
que no es troben a les mateixes bases.


El resultat és en molts casos l’exigència de tornar la 
subvenció amb interessos.


Els consistoris s’estan veien obligats a interposar con-
tenciosos en defensa dels seus drets i, en diversos casos, 
els tribunals de justícia han donat la raó als ajuntaments 
fins i tot, hi ha subvencions que estant sent revocades 
perquè els ajuntament van trigar a pagar les factures del 
treballs degut a la que la seva tresoreria no en podia fer 
front degut al deute elevadíssim que la Generalitat te-
nia contreta amb els consistoris. Es a dir, és la mateixa 
Generalitat la que utilitza l’incompliment de les seves 
obligacions per castigar els incompliments que ha in-
duït en els ajuntaments.


Es tracta d’una actitud completament deslleial i que 
desincentivarà en un futur qualsevol col·laboració dels 
municipis en competències de la Generalitat.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre- 
senta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Que no posi obstacles innecessaris ni demani justi-
ficacions inversemblants pel pagament de les subven-
cions endeutades per l’Agència Catalana de l’Aigua a 
molts ajuntaments de Catalunya per finançar les ac-
tuacions de millores als cursos fluvials del seu terme 
municipal, en els casos en què inequívocament la in-
versió al medi fluvial ha estat efectivament realitzada.


2. Que s’arxivin tots els expedients de revisió o re-
clamació de devolució de subvencions, en què només 
concorrin reals o suposats arguments formals.


3. Es deixin sense efecte, i en el seu cas es revisin les 
revocacions de subvencions ja acordades, i s’atenguin 
els recursos presentats pels ajuntaments afectats.


Palau del Parlament, 26 de març de 2014


Dolors Camats i Luis, portaveu i Hortènsia Grau Juan 
i Salvador Milà i Solsona, diputats del GP d’ICV-
EUiA
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre el centre de 
gestió de residus de la Garrotxa
Tram. 250-01067/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 63003 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 15.04.2014


A la Mesa del Parlament


Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Pere Bosch Cuen- 
ca, diputat, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.


Exposició de motius


La comarca de la Garrotxa disposa, des del 1989, d’un 
abocador de residus urbans al municipi de Beuda (a 
l’àrea coneguda com a Clot de les Mules) que dóna ser-
vei a tota la comarca. Té una capacitat de 655.664 m3 
de residus i inicialment es preveia que tingués una vi-
da útil de vint-i-cinc anys; és a dir, que quedés omplert 
el 2014. Està gestionat pel Consorci SIGMA, creat  
entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal. 
Abans de la seva construcció, la majoria de munici-
pis de la comarca tenien abocadors municipals men-
tre que Olot dipositava les deixalles a l’abocador de 
Collcardús, a Terrassa. Val la pena remarcar que la 
proposta de construir l’abocador de Beuda, l’any 1987, 
va generar un intens debat social a la Garrotxa durant 
aquell any i es va crear un potent moviment opositor 
especialment al municipi de Besalú, el nucli urbà del 
qual se situava a poc més de dos quilòmetres de la 
instal·lació.


L’any 2005, en previsió que l’abocador del Clot de 
les Mules esgotés la seva capacitat en pocs anys, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa va proposar la cons-
trucció d’un centre de gestió de residus que perme-
tés allargar-ne la vida útil. En aquest equipament (que 
consistiria en un recinte obert a l’exterior) se separa-
rien tots aquells materials de la fracció rebuig dels 
residus municipals que fossin reciclables i la resta es 
premsarien en bales de plàstic, s’emmagatzemarien i 
es dipositarien a l’abocador de Beuda. D’aquesta ma-
nera es pretenia allargar deu anys més la vida d’aquest 
abocador i evitar haver de construir-ne un de nou en 
breu. La ubicació proposada pel centre era el paratge 


de Can Roset, al terme municipal de Sant Ferriol, pe-
rò l’oposició que es va generar en aquest municipi i al 
veí de Besalú va fer posposar la decisió definitiva.


El Consell Comarcal de la Garrotxa va iniciar a l’any 
2010 els tràmits d’un nou Pla especial urbanístic per 
ubicar el nou centre de gestió de residus íntegrament 
a Sant Jaume de Llierca. L’Ajuntament de Sant Jaume 
va proposar ubicar el centre dins el polígon industrial 
del Pla de Politger al mateix municipi, amb més de 24 
Ha de sòl industrial disponible, i no en sòl no urbanit-
zable. Després que es conegués la intenció del Consell 
Comarcal, un grup de veïns propers a l’emplaçament 
es va constituir en l’Associació de Veïns del Paratge 
del Pla de Can Coma i va iniciar una campanya contra 
el centre de residus. Es mostraven preocupats per la 
pudor i pel trànsit de camions d’escombraries i temi-
en que pogués atraure altres instal·lacions relaciona-
des amb el tractament de residus. El desembre de 2010 
l’Associació de Veïns va presentar 880 firmes contra la 
planta de triatge, especialment de veïns de Sant Jau-
me de Llierca però també de barris i veïnats propers a 
la zona com la Cometa dels Angles (Montagut i Oix) 
i Coguleres (Santa Pau). Així mateix el 16 de gener 
de 2011 va organitzar una consulta ciutadana sobre el 
projecte a la qual van participar 280 veïns del muni-
cipi, un 42% dels majors de 16 anys empadronats. El 
resultat de la consulta va ser de 257 vots en contra del 
centre (un 91%), 9 vots nuls, 8 a favor i 6 en blanc.


Malgrat aquesta oposició, el Consell Comarcal no va 
atendre les peticions dels veïns i l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Llierca i va impulsar un pla especial per tal 
d’ubicar aquest nou equipament en un sòl no urbanit-
zable desconnectat de l’actual polígon i amb uns ac-
cessos mal definits, i a menys de 50 metres de la zona 
humida de la Rescolsa de Sant Jaume de Llierca sus-
ceptible de ser declarada Refugi de Fauna segons la fit-
xa 03001904 de l’Inventari de Zones Humides de Ca-
talunya. En els darrers dies, aquest pla ha estat aprovat 
per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, tot i deses-
timant les al·legacions de l’Ajuntament, en les quals es 
posaven en evidència errors i imprecisions en el Pla Es-
pecial Urbanístic i s’aportava un estudi sobre l’impac-
te odorífer de l’equipament per a la població de Sant 
Jaume de Llierca que posava de manifest que l’estu-
di d’impacte ambiental tenia errors greus amb impor-
tants conseqüències sobre l’àrea urbana del municipi 
(fet que implica a la vegada que els diferents informes 
sectorials s’han basat en un expedient amb documents 
amb mancances i errors, amb omissions, generalitza- 
cions i distorsions que podrien ser determinants).


A banda d’això, els canvis que s’han produït en els 
darrers anys en allò que fa referència a les comunica-
cions (sobretot, amb la posada en servei del túnel de 
Bracons, que ha acostat substancialment les comar-
ques de la Garrotxa i d’Osona) i la necessitat d’opti-
mitzar i racionalitzar els recursos públics, fan del tot 
necessari, al nostre entendre, replantejar la necessitat 
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d’un equipament d’aquest tipus, més tenint en comp-
te la possibilitat d’estudiar altres alternatives que re-
presentin un estalvi econòmic per a l’administració. 
Recentment, el director de l’Agència de Residus de Ca-
talunya, Josep Maria Tost, ha reconegut que la planta 
no està projectada com a bàsica en el nou Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus muni-
cipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT), i per 
tant se n’hauria de qüestionar l’interès públic de la ac-
tuació, i que no serà fins quan entrin en funcionament 
les noves plantes de Pedret i Marzà (Alt Empordà) i 
d’Orís (Osona) a finals del 2015 que podran avaluar 
si la capacitat de tractament de residus de les infra-
estructures de la zonificació a la que s’adscriu la co-
marca és suficient o cal una planta per a la Garrotxa i 
el Pla de l’Estany. A més, el recent anunci de la ciutat 
de Vic sobre la voluntat d’impulsar el sistema de re-
collida porta-a-porta pot implicar que la planta d’Orís 
deixi de tractar un volum de deixalles amb les que es 
comptava quan es va preveure la infraestructura i ne-
cessiti tractar deixalles de les comarques veïnes per 
assolir nivells de rendibilitat òptims.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


– Deixar en suspens el Pla Especial Urbanístic del 
Centre de Gestió de Residus de La Garrotxa fins que 
es pugui determinar l’interès públic d’aquesta actuació 
no prevista al nou Pla territorial sectorial d’infraes-
tructures de gestió de residus municipals de Catalunya 
2013-2020 (PINFRECAT), un cop entrin en funciona-


ment les plantes d’Orís (Osona) i Pedret i Marzà (Alt 
Empordà) i es pugui valorar si aquestes poden donar 
servei a les comarques veïnes.


– Plantejar un nou Pla Especial Urbanístic que compti 
amb el consens del territori i en especial de l’únic mu-
nicipi urbanísticament afectat, i pugui resoldre de for-
ma justificada i satisfactòria tots els dubtes que pugui 
generar el projecte als veïns.


Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014


Marc Sanglas i Alcantarilla, Pere Bosch Cuenca, di-
putats i Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 68795 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CTS, 29.05.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68795)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De tota la proposta de resolució


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, en l’execució del Pla especial urbanístic 
del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, apro-
vat en data 27 de març de 2014, cercar el consens amb 
el territori, especialment, del municipi afectat urbanís-
ticament, per tal de resoldre de forma justificada i sa-
tisfactòria els dubtes que el projecte genera als veïns.»
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ


Proposta de resolució sobre l’import desti-
nat al Fons de foment del programa de bar-
ris i àrees urbanes d’atenció especial
Tram. 250-01073/10


Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans


Reg. 63570 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.04.2014


A la Mesa del Parlament


Albert Rivera Díaz, president, Jordi Cañas Pérez, di-
putat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.


Exposició de motius


El 2004 es va aprovar al Parlament de Catalunya la 
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, 
comunament coneguda com a «Llei de barris». Aques-
ta llei dota les administracions catalanes d’instruments 
per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees ur-
banes i viles que, per les seves condicions, requereixen 
d’atenció especial per part dels poders públics.


Aquesta llei és un instrument fonamental per tal d’as-
solir un dels objectius principals del Departament  
de Territori i Sostenibilitat, la rehabilitació integral de 
barris amb l’objectiu d’evitar la segregació urbana i la 
degradació d’aquests i d’aquesta manera millorar les 
condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees 
per tal d’afavorir la seva cohesió social i desenvolupa-
ment econòmic.


La llei de barris estipula que els projectes municipals 
susceptibles d’ésser finançats han de preveure inter-
vencions en alguns dels camps següents, finançats 
pel Fons de foment del programa de barris i àrees ur-
banes d’atenció especial: la millora de l’espai públic 
i la dotació d’espais verds, la rehabilitació i l’equipa-
ment dels elements col·lectius dels edificis, la provi-


sió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, la incorporació 
de les tecnologies de la informació en els edificis, el 
foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, 
especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’es-
talvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus, 
l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equi-
paments, el desenvolupament de programes que com-
portin una millora social, urbanística i econòmica del 
barri, i l’accessibilitat i la supressió de les barreres ar-
quitectòniques.


Mitjançant aquest Fons de millora es vehicularà la 
contribució financera de la Generalitat a aquells pro-
jectes d’intervenció integral que tinguin per objectiu 
la millora urbanística, social, econòmica i ambiental 
en aquestes àrees, i que siguin presentats pels respec-
tius municipis o, eventualment, per altres ens locals.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Informar en seu parlamentària sobre l’import total 
destinat per la Generalitat de Catalunya al Fons de fo-
ment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció 
especial des de la seva creació, desglossat de forma 
anual.


2. Elaborar i presentar en seu parlamentària un infor-
me que inclogui un llistat de tots els projectes finançats  
per aquest Fons des de la seva creació fins a l’actuali-
tat, incloent l’estat d’execució de cada actuació.


3. Elaborar i presentar en seu parlamentària un infor-
me sobre tots els projectes finançats per aquest Fons 
pendent d’execució a data d’abril de 2014, incloent els 
objectius fixats en cada actuació finançable i la durada 
prevista per a la seva finalització.


4. Elaborar i presentar en seu parlamentària un calen-
dari de pagament de tots els deutes pendents de la Ge-
neralitat amb els ajuntaments catalans, en virtut dels 
projectes en curs o a l’espera de ser iniciats.


Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014


Albert Rivera Díaz Jordi Cañas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la definició del 
règim d’ocupació i l’ús dels trams urbans  
i naturals de les platges
Tram. 250-01074/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 63719 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 22.04.2014


A la Mesa del Parlament


Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.


Exposició de motius


La llei 2/2013, de 29 de mayo, de protecció i ús sos-
tenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de costes estableix en el seu articu-
lat, entre d’altres qüestions, dues categories de plat-
ges: naturals i urbanes, amb la finalitat de diferenciar 
la intensitat de la seva protecció i ocupació. La llei hi 
permet, també, la celebració de festes turístiques o la 
instal·lació de publicitat a diferència de l’anterior llei, 
més restrictiva pel que fa a la utilització del domini 
públic marítim i terrestre.


El 2 d’abril va acabar el termini per a la presentació 
de suggeriments al projecte de Real Decreto pel qual 
s’aprova el Reglament General de Costes que revisa 
determinats aspectes del Reglament de l’any 1989 per 
adaptar-los a l’actual normativa.


El més destacat és la definició de les platges urbanes 
a l’article 67 de l’esmentat Reglament, ja que esta-
bleix les condicions per a les quals una platja pot gau-
dir d’aquesta qualificació tot i que la catalogació final 
l’estableixi l’administració competent. Els articles se-
güents, 68 i 69 defineixen els requisits que han d’ob-
servar, respectivament, els trams naturals i urbans de 
les platges.


El Consell de Garanties Estatutàries va emetre el dic-
tàmen 7/2013, d’11 de juliol sobre la llei 2/2013, de 
29 de mayo, de protecció i ús sostenible del litoral i 
de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol. En 
relació al desenvolupament reglamentari de l’ocupa-
ció i ús de les platges la conclusió era que el redactat 


dels apartats que regulen el règim d’ocupació i ús dels 
trams urbans i naturals de les platges, envaeixen les 
competències de la Generalitat sobre l’ordenació del 
litoral i les platges i, per tant, vulneren l’article 149.3 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


– Dur a terme totes les accions necessàries per tal que 
el departament competent del govern pugui definir el 
règim d’ocupació i ús dels trams urbans i naturals de 
les platges del litoral català


– Aplicar en les platges naturals del nostre sistema li-
toral aquells criteris destinats a assegurar la màxima 
protecció de la integritat del domini públic marítim i 
terrestre i les seves característiques de paratges natu-
rals mantenint la mínima ocupació del domini públic 
marítim i terrestre.


Palau del Parlament, 15 d’abril de 2014


Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 


Esmenes presentades
Reg. 68793 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CTS, 29.05.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68793)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De tota la proposta de resolució


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


– Dur a terme, a partir del moment en que entri en vi-
gor el Reglament General de costes (RGC), totes les 
accions necessàries per tal que el departament compe-
tent del govern pugui definir el règim d’ocupació i ús 
dels trams urbans i naturals de les platges del litoral 
català.


– Assegurar la màxima protecció de la integritat del 
domini públic marítim i terrestre i les seves caracterís-
tiques de paratges naturals, mantenint la mínima ocu-
pació del domini públic marítim i terrestre a partir del 
moment en que entri en vigor el Reglament General de 
costes (RGC).»
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PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre les rotondes de 
la carretera C-55 d’accés al pla de les Vives I,  
de Sant Vicenç de Castellet
Tram. 250-01075/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 63956 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 29.04.2014


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat.


Exposició de motius


Al municipi de Sant Vicenç del Castellet estava pre-
vist fer dues rotondes a banda i banda de la C-55 uni-
des per tal d’enllaçar els polígons Pla del Riu II i Pla 
de les Vives I. D’aquestes dues, només s’ha construït 
la que enllaça la sortida de la C-55 des del sud amb el 
polígon Pla del Riu II i la carretera cap al nord paral-
lela a la C-55. La que ha de situar-se a l’altra banda de 
la C-55 encara ha de ser construïda.


Tant els camions amb destinació al polígon Pla de les 
Vives I que venen des del sud, com els vianants que 
van d’un polígon a l’altre han de fer un recorregut re-
lativament llarg. Aquesta situació afecta tant a la se-
guretat viària com a la fluïdesa del transit.


Per un costat, els vianants han de fer un recorregut 
d’un kilòmetre per anar d’un costat a l’altre de la C-55, 
o bé, creuar la C-55 sense que hi hagi cap tipus de pas 
destinat a aquest efecte. Per aquest mateix motiu, a fi-
nals de l’any 2012, van morir dues persones. Aquest 
risc augmenta en horari de canvi de torn de les in-
dústries que, sovint, coincideix amb moments de poca 
visibilitat.


Per un altre costat, els camions han de passar per la 
rotonda d’accés al poble obstaculitzant el trànsit i pas-
sar per camins mal asfaltats; o, passar la sortida més 
propera a la seva destinació, fer un canvi de sentit a 
la C-55 i tornar a sortir carregant innecessàriament el 
trànsit.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


– Acabar de construir la segona rotonda d’accés a la 
C-55 a la zona industrial Pla de les Vives I de Sant 
Vicenç de Castellet.


– Enllaçar aquesta rotonda amb la ja existent a l’altra 
banda de la C-55 per sota d’aquesta.


– Condicionar aquestes infraestructures per tal que els 
vianants puguin creuar la C-55 amb seguretat.


Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu i M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, del GP del PPC 


Esmenes presentades
Reg. 69017; 71165 i 71283 / Admissió a 


tràmit: Mesa de la CTS, 19.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 69017)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)


De tota la proposta de resolució


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet per tal de poder construir l’accés des de l’ac-
tual rotonda al Sector Pla del Riu II - Les Vives per 
sota la C-55.


2. Garantir amb aquest accés el pas de vehicles i via-
nants en aquests polígons industrials, amb seguretat.


3. Reforçar la senyalització vertical i horitzontal a la 
C-55, millorant la seguretat, mentre no es puguin exe-
cutar les obres d’accés.»


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71165 i 71283)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De tota la proposta de resolució


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a finalitzar la redacció del projecte construc-
tiu de les obres d’accés de la carretera C-55 a la zona 
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industrial de les Vives I i les Vives II a Sant Vicenç de 
Castellet (Bages), per solucionar l’accés de vianants i  
de vehicles a aquestes importants zones industrials,  
i possibilitant d’aquesta manera una sortida més àgil i  
ràpida de tots els veïns de Sant Vicenç de Castellet en 
sentit Barcelona, amb l’objectiu que l’esmentat vial 
pugui ser construït a càrrec del sector d’urbanització 
corresponent d’acord amb l’ajuntament.»







 9 | CTS · Sessió núm. 24


PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre el servei de 
transport interurbà entre Mataró i Barcelona 
i Mataró i la Universitat de Bellaterra
Tram. 250-01079/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 64453 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 29.04.2014


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre millores a introduir en el ser-
vei de transport públic interurbà entre Mataró-Barce-
lona (línies C-1, C-2) i Bellaterra (línia C-5) per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat.


Exposició de motius


Recentment l’empresa Casas-Moventis, titular de la 
concessió de la línia de transport interurbà entre Ma-
taró i Barcelona ha presentat tres nous autobusos,  
vehicles més moderns i ben equipats. Un dels tres ve-
hicles, que donarà servei a les línies C1 i C2, permetrà 
guanyar tan sols 6 places assegudes a la línia Mataró-
Barcelona per autopista, en tant que els altres dos fa-
ran el trajecte per la N-II (línia C10), amb parades als 
diferents municipis maresmencs.


Aquesta ampliació, però no suposa cap millora subs-
tancial pel que fa a la capacitat i comoditat del servei 
per a un trajecte que, com el interurbà entre Mataró i 
Barcelona i Mataró-Universitat autònoma a Bellaterra 
(C-5), pateix sobreocupació. En efecte, en els darrers 
mesos, s’han acumulat les protestes d’aquests usuaris 
per la sobreocupació dels autobusos, fins el punt que 
cada dia hi ha més usuaris obligats a viatjar dempeus 
de Barcelona o de Bellaterra a Mataró. La situació es 
dóna sobretot a finals de setmana i en les hores pun-
tes, moment en què els usuaris tornen a casa després 
de plegar de treballar o quan finalitzen les classes uni-
versitàries. El fet d’anar a peu dret de manera repetida 
per autopista genera la lògica alarma entre els usuaris.


Aquesta situació és a més de incomoda, perillosa i il-
legal doncs el Reglament de transport per carretera 
sols permet que viatgin passatgers dempeus si la velo-
citat dels vehicles no supera els 80 km/hora, cosa que 


es supera en el cas d’aquest servei, quan transcórrer 
per les autopistes, doncs sinó seria impossible compli-
mentar els horaris.


Cal constatar que a la línia C1 hi ha horaris especí-
fics que sempre tenen sobreocupació, per tant no són 
situacions excepcionals sinó que l’empresa Casas-Mo-
ventis sap perfectament que hi haurà gent dreta, i no 
un o dos, pràcticament tothom que puja a la parada de 
Plaça Tetuan va dret cap a Mataró en alguna franja 
horària.


Les avaries per problemes mecànics dels vehicles ai-
xí com el mal estat de les instal·lacions interiors són 
constants i molt evidents.


Recentment l’Ajuntament de Mataró s’ha adreçat a la 
Generalitat per reclamar millores per als usuaris de 
les línies d’autobús que connecten Mataró amb Barce-
lona i amb la Universitat Autònoma.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa pre- 
senta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a: 


Primer. Que realitzi les inspeccions necessàries per 
comprovar i en el seu cas sancionar i corregir les irre-
gularitats i incomoditats consistents en sobre-ocupació, 
inseguretat dels usuaris obligats a viatjar dempeus i de-
més que afecten de forma reiterada al servei de trans-
port interurbà de les línies C-1, C-2 i C-5 que presta 
l’empresa Casas-Moventis entre Mataró-Barcelona 
i Mataró-Bellaterra, així com el estat de conservació 
dels vehicles, tant mecànics com interiors, per garantir 
la seguretat i qualitat del servei i evitar avaries.


Segon. Que prengui les mesures necessàries per incre-
mentar la capacitat, la freqüència, la seguretat i la co-
moditat del servei de transport interurbà de les línies  
C-1, C-2 i C-5 que presta l’empresa Casas-Moventis 
entre Mataró-Barcelona i Mataró-Bellaterra, atenent 
així les reiterades peticions dels usuaris i del Ajunta-
ment de Mataró.


Tercer. Que realitzi les gestions oportunes per assegu-
rar que els horaris dels serveis interurbans, especial-
ment els de la línia C-5 a la Universitat de Bellaterra, 
cobreixin els horaris lectius de la Universitat, especial- 
ment pel que fa a les primeres i a les darreres classes 
del mati i del vespre.


Palau del Parlament, 23 d’abril de 2014


Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA
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Esmenes presentades
Reg. 71160 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CTS, 19.06.2014


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 71160)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 1


«1. Continuar amb les inspeccions periòdiques per ga-
rantir la correcta prestació dels serveis de transport 
C1, C2 i C5 que presta l’Empresa Casas, SA entre Ma-
taró - Barcelona i Mataró - Bellaterra per tal de vetllar  
que els serveis es presten en compliment de la nor-
mativa vigent, especialment pel que fa al transport de  
viatgers dempeus.» 


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


Del punt 2


«2. Adoptar les mesures adients per incrementar 
l’oferta dels serveis C1, C2 i C5 per tal de cobrir de 
forma adequada la demanda existent.»


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)


Del punt 3


«3. Garantir que els horaris del servei C5 cobreixin 
les necessitats de desplaçament a la Universitat Autò-
noma de Barcelona, en funció de l’horari lectiu.»
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