
TAUL A DE CONT INGUT

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (elaboració del dictamen)
202-00023/12 4

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 
B-23 
250-01062/12 6

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de Ryanair a l’aeroport 
de Girona 
250-01012/12 10

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Lleida  
i Àger 
250-01013/12 16

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida 
250-01040/12 20

Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció fronterer al port de Pa-
lamós 
250-01035/12 26

Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt Penedès i la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
250-01081/12 30

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682 
250-01036/12 33

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · cinquè període · sèrie C · número 443

Comissió de Territori

Sessió 23, dimecres 19 de febrer de 2020

Presidència de la I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

mvela
botó dossier

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/46480588.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Transcripció i correcció: CPSL 
Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 443
19 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CT  3 

Sessió 23 de la CT

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

sideix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del vicepresident, Sergio Sanz Jiménez; del 

secretari, José Rodríguez Fernández, i del secretari en funcions Francesc Viaplana Man-

resa. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

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

vo Sobrino, Jean Castel Sucarrat, Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Cami-

no Fernández Riol i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós  

i Pucurull, Narcís Clara Lloret, Glòria Freixa Vilardell, Montserrat Macià i Gou, Josep Puig i  

Boix i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Gem-

ma Espigares Tribó, Irene Fornós Curto, Rut Ribas i Martí i Marc Sanglas i Alcantarilla, pel 

G. P. Republicà; Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; David 

Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Par-

tit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12). Elabo-

ració del dictamen (text presentat: BOPC 118, 26; esmenes presentades: BOPC 450, 23; 

informe: BOPC 543, 3).

2. Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de Ryanair a l’aero-

port de Girona (tram. 250-01012/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 448, 7; es-

menes: BOPC 479, 10).

3. Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Lleida  

i Àger (tram. 250-01013/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 448, 8).

4. Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció fronterer al port de Pa-

lamós (tram. 250-01035/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la propos-

ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 472, 161; esmenes: 

BOPC 520, 8).

5. Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682 (tram. 250-

01036/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 472, 162; esmenes: BOPC 520, 8).

6. Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de rodalia a Lleida 

(tram. 250-01040/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 12; esmenes: BOPC 

520, 9).

7. Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la carretera 

B-23 (tram. 250-01062/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 485, 

57; esmenes: BOPC 520, 13).

8. Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt Penedès i la 

Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 250-01081/12). Grup Parlamentari Republicà. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 490, 22).

La presidenta

Molt bé, doncs començarem la Comissió de Territori. Bon dia a totes i a tots.
I si els grups volen indicar si hi ha alguna substitució... Senyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, més que substitució, demanaríem un canvi de l’ordre del dia en alguns punts. 
No sé si és el moment oportú o...? (Veus de fons.)
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Demanaríem que el punt 7, el relatiu al carril bus-VAO, es debatés després del 
dictamen de la llei de les oliveres, i també demanaríem que el punt 6 es debatés des-
prés del punt 3. 

Eduard Pujol i Bonell

Presidenta.

La presidenta 

Molt bé. Senyor Pujol?

Eduard Pujol i Bonell

Jo li voldria fer notar algun canvi de diputat. La senyora Geis és substituïda per 
la diputada Glòria Freixa i el diputat Toni Morral és substituït pel diputat Pep Puig. 

La presidenta

Hi ha algun altre canvi i alguna altra substitució? Estan d’acord la resta dels 
grups amb els canvis que han demanat respecte a l’ordre del dia? (Pausa.)

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals (elaboració del 
dictamen)

202-00023/12

Molt bé. Doncs començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la 
Proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals. No sé si el diputat Jordi 
Terrades, ponent d’aquesta llei, vol intervenir...

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, només per indicar que l’esmena recomanada, que està incorporada en el dic-
tamen, que era la número 67 de Junts per Catalunya, en allò que fa referència a 
l’article 5.5 de la llei, per error s’ha mantingut el text original, que era parlar d’in-
dicacions cadastrals, quan s’havia acordat per diversos grups canviar o substituir 
«indicacions cadastrals» per «indicacions d’ubicació unívoques». Per tant, aquesta 
seria la proposta... 

Em sembla que tots els grups estan informats d’aquest canvi. 

La presidenta

Amb això... Els grups parlamentaris volen prendre la paraula abans de les vota-
cions? No? (Pausa.)

Doncs aleshores passaríem a la votació de les esmenes que els grups parlamen-
taris mantenen vives. Primer passaríem a les esmenes no recomanades del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, que mantenen l’esmena 222.

Vots favorables?
Set vots favorables.
Vots contraris? 
Dotze. 
Abstencions?
Dos. 
Per tant, queda rebutjada l’esmena 222 per 7 vots a favor, 12 en contra i 2 abs-

tencions.
Passaríem ara a les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari de Catalu-

nya en Comú Podem, que, si els sembla, les votem totes en bloc. Els canto el número 
de les esmenes o tenen tots el guió de votació? (Pausa.) Disposen del guió? Podem 
fer-ho conjuntament? (Pausa.) Molt bé.

Doncs vots a favor de les esmenes no recomanades del Grup Parlamentari Cata-
lunya en Comú Podem? Vots favorables a aquestes esmenes?

Dos.
Vots contraris?
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Dinou vots contraris.
Abstencions?
No n’hi ha cap. 
Per tant, queden rebutjades per 19 vots contraris i 2 vots favorables. 
Passaríem ara a les esmenes no recomanades del Subgrup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Podem votar-les també totes con-
juntament? (Pausa.) Molt bé.

Doncs vots favorables a aquestes esmenes?
Dos vots.
Vots contraris?
Dinou vots contraris.
Abstencions?
Cap abstenció.
Per tant, queden rebutjades per 2 vots favorables, 19 contraris i cap abstenció.
Passaríem ara a la votació de les recomanacions de la ponència. Si no és que algú 

vol algun article concret que el votem separadament? (Pausa.) Per tant, si no hi ha 
res, passaríem a la votació del predictamen, amb..., atenent... (Santi Rodríguez i Ser-
ra demana per parlar.) Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Molt breu. Simplement advertir de..., suposo que és una errada: a l’article 12 hi ha 
una referència circular i que em temo que hauria de ser una referència a l’article 11.

La presidenta

El lletrat en pren nota i mirarem si és una errada, igual que l’errada que abans ha 
comunicat el ponent de la ponència, el diputat Terrades. 

Per tant, amb aquestes dos apreciacions, passaríem a votar el text del predictamen. 
Vots favorables?
Són 19.
Vots contraris?
Abstencions?
Doncs amb 19 vots favorables, cap contrari i 2 abstencions queda aprovat el text 

del predictamen de la ponència sobre la llei d’oliveres, el valor de les oliveres, i de 
les oliveres monumentals. 

(Natàlia Sànchez Dipp demana per parlar.) Senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bon dia. Simplement per aprofitar aquest moment per dir que les esmenes no 
recomanades les mantenim vives fins al Ple i aprofitar ja i dir-ho ara.

Gràcies.

La presidenta

Tenen un termini de vint-i-quatre hores per comunicar si ja les esmenes queden 
vives. La CUP - Crida Constituent ho acaba de comentar. Hi han algunes altres es-
menes vives que aquí mateix vulguin comentar que mantenen? 

David Cid Colomer

Sí, per part nostra, des de Catalunya en Comú Podem, igualment mantenim totes 
les nostres esmenes. 

La presidenta

Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano 

Sí, també.

La presidenta

També es manté l’esmena?
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Francisco Javier Domínguez Serrano 

La 222.

La presidenta

La 222. Molt bé. Doncs aquestes esmenes es mantindran com a vots particulars 
en la defensa del Ple del Parlament.

Proposta de resolució sobre l’execució immediata del carril bus-VAO a la 
carretera B-23 

250-01062/12

Molt bé. Doncs acabat aquest primer punt de l’ordre del dia, passaríem a la pro-
posta de resolució, que entenc que, seguint l’ordre del dia, el 2 i el 3 els podem... 
No, passaríem primer al punt 7. Perdó, eh?, estava a l’altra pàgina. D’acord? (Pausa.)

Per tant, passaríem al punt 7, que és una proposta de resolució sobre l’execució 
immediata del carril bus-VAO a la carretera B-23, que presenta el Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat 
David Cid.

David Cid Colomer

Bé, la proposta del carril bus-VAO a la carretera B-23 és una proposta que ve 
de lluny, eh? Ja l’any 2001 diversos ajuntaments del Baix Llobregat, i també l’asso-
ciació per al transport públic van reclamar la construcció d’aquest carril bus-VAO a 
l’autopista A-2, avui B-23, entre Molins de Rei i la Diagonal.

També en aquest cas, fins i tot, no?, al llarg de diversos anys, s’han realitzat diver-
sos projectes d’execució, tant per part del Ministeri de Foment, que es tractava d’una 
infraestructura més pesant, com també de la Generalitat, que va posar damunt de la 
taula un projecte més econòmic de reforma del ferm i repintat de la calçada d’entra-
da a Barcelona. 

De fet, l’any 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta que de-
manava a la Generalitat que instés l’Estat a executar aquest projecte de carril bus-
VAO a la B-23.

I, de fet, aquell mateix any es va anunciar un acord de traspàs entre el Ministeri 
de Foment i la Generalitat que incloïa partides per al manteniment de la via i la im-
plementació d’aquest carril bus-VAO.

Aquest projecte, nosaltres entenem que té un especial interès estratègic, bàsica-
ment perquè el que permetria és, evidentment, que hi poguessin circular els vehicles 
privats que són compartits, però, sobretot, aquells autobusos de transport públic que, 
bàsicament, especialment situats, no?, en el que fa la connexió entre el Penedès i 
Barcelona i les línies exprés, que ara mateix no són prou competitives, sobretot quan 
es veuen afectades per les retencions d’entrada i sortida a Barcelona.

De fet, és una proposta que ve de la plataforma del transport públic i que ha estat 
aprovada de manera reiterada, i també en aquests darrers temps, tant en els diferents 
ajuntaments de la comarca com, per exemple, en aquest cas, l’Ajuntament de Vila-
franca o l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i fins i tot el consell comarcal, on la 
majoria de grups hi han donat suport de manera conjunta. 

Per tant, nosaltres a la proposta de resolució plantegem dues reivindicacions, 
dues demandes. La primera és que es facin les accions necessàries davant del Mi-
nisteri de Foment per arribar a un acord per a l’execució immediata de les obres del 
carril bus-VAO. 

I, en segon lloc, que no se situï la construcció d’aquest carril bus-VAO en el marc 
d’unes discrepàncies en el traspàs de competències entre, en aquest cas, el Minis-
teri de Foment, i també la Generalitat, sinó que arribem a un acord per a l’execu-
ció immediata d’aquest projecte, que crec que és molt important, com dèiem abans,  
i estratègic, especialment per a la comarca del Penedès. 
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La presidenta

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

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. Estem molt d’acord amb l’esperit que té aquesta proposta de 
resolució i la necessitat d’un carril VAO. Els canvis que haurem de fer de paradigma 
de mobilitat en aquesta ciutat –la ciutat de Barcelona– i en l’àrea metropolitana són 
molt importants. I el fet de prioritzar el transport col·lectiu per sobre del transport 
privat de poca capacitat i generar espai segregat, principalment, per als busos exprés 
és una obligació que hem de tenir. 

De fet, és una obligació que va amb endarreriment, perquè el Ministeri de Fo-
ment ja es va comprometre el 2005, en el marc d’un acord amb el PTOP del 2005, a 
fer la inversió d’un carril VAO, que costaria uns 45 milions d’euros, abans del 2012.

Aquest compromís de l’Estat no s’ha complert, és evident. I va obligar, això, la Ge-
neralitat a fer un projecte més reduït, de 12,5 milions, aprofitant la mitjana de la B-23 
per poder dibuixar i mantenir aquest carril VAO.

Estem en negociacions amb el ministeri. El 2018 es va negociar un acord de tras-
pàs. I el que nosaltres creiem, que hem d’«apretar» en aquest sentit. És a dir, per un 
cop que el ministeri compleixi els acords, compleixi i que s’elabori el conveni que 
permetria aquest traspàs.

Per aquesta raó li votarem el primer punt a favor i el segon, en canvi, li votarem 
en contra. Perquè ens volem centrar en que, per un cop, encara que sigui aquest se-
gon tipus d’acord..., l’Estat algun cop compleixi. Perquè, a més, creiem que tenim 
concepcions de mobilitat diferents entre l’Estat i el..., i a Catalunya hi ha tot un mo-
viment social molt més fort a favor del transport públic, unes apostes més clares. 
I creiem que hauríem de tenir aquest traspàs per poder gestionar la B-23 nosaltres.

Per aquest motiu, tot i que entenc que en altres llocs s’ha pogut votar a favor, li 
votarem que no al segon punt.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari Junts per Ca-
talunya, el diputat (veus de fons)..., la diputada (veus de fons)... Glòria Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, bon dia a tothom. Agraïm, per part del partit de Catalunya en Comú Podem, 
la proposta. S’ha intentat..., s’ha presentat una esmena per veure si podríem arribar 
a una transacció per seguir tots junts demanant, si s’arriba a finalitzar, aquest conve-
ni, com deia el meu company republicà, que s’està intentant signar una altra vegada 
amb el ministeri. 

És clar, nosaltres màgia tampoc podem fer. És a dir, els interessos d’aquest par-
tit, de Junts per Catalunya, perquè les infraestructures i perquè tot el que significa 
el transport i l’entrada a Barcelona, és a dir, la millora de qualitat de vida dels ciuta-
dans, sigui un fet és innegable. 

De fet, també es va ajudar, ja en el 2014, a implantar el primer bus-VAO, que 
havia sigut un projecte d’un govern anterior, però se’n van veure també els avan-
tatges, sobretot de cara a la sostenibilitat, a millorar també el rendiment d’aquestes 
carreteres. 

Però la segona opció, que s’ha estat intentant ampliar, que és aquesta arribada a 
Barcelona també des d’altres indrets, no només des del primer bus-VAO que es va 
implantar, doncs s’ha trobat bloquejada, com ja ha explicat el company dels republi-
cans, en diverses ocasions perquè no s’ha arribat a signar cap tipus d’acord, perquè 
tampoc es disposa dels recursos necessaris.

I crec que en aquest punt sí que és important deixar clar que, ara que s’obrirà 
aquesta comissió bilateral per tractar tots aquests temes, penso que és un dels punts 
que s’hauran de tractar amb l’Estat espanyol. 
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Però també m’agradaria recordar-li el dèficit d’inversió a Catalunya i, sobretot, que si 
bé des del 2008 al 2018 ja hi ha només un 73 per cent del pressupost executat, que això 
ens deixa en un greuge molt greu respecte a la resta de l’Estat, perquè no val una solida-
ritat per acabar nosaltres tenint menys que la resta. És a dir, que hauria de ser una cosa 
sostinguda, el que sí que és veritat és que, a sobre, el 2018, pel que s’ha estat veient ja de 
l’execució, està per sota dels mínims, més avall del que mai havia estat respecte a Cata-
lunya; no arriba al 53 per cent. 

I per tant, creiem que amb la responsabilitat que vostès tenen ara de govern a Es-
panya haurien de tenir com a prioritat ajudar justament a que tots aquests problemes 
que tenim els ciutadans de Catalunya siguin resolts. 

I per tant els demanaríem la màxima celeritat perquè nosaltres rebem el finan-
çament oportú per poder, justament, implementar una de les prioritats d’aquest Go-
vern, que és la mobilitat dels ciutadans i una millor comoditat en el transport i en 
la sostenibilitat. 

Votarem a favor del primer punt, perquè estem totalment d’acord en que això tiri 
endavant, i votarem que no al segon pels motius ja exposats.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, el diputat David Bertran.

David Bertran Román

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem favorablement a la proposta de resolució. 
És una demanda dels veïns del territori que ja fa temps que s’escolta i, per tant, nos-
altres complirem amb el que demanda la ciutadania.

Només mencionar que és curiós que sempre els partits de govern, els partits in-
dependentistes, es queixin de la suposada falta d’inversió en infraestructures i des-
prés doncs no facin política quan poden fer política amb el conjunt de l’Estat per a 
poder aconseguir els recursos que es creguin convenients. 

I és curiós que en un moment tan important com en el que som, d’emergència 
climàtica, mesures com aquestes que fomenten el transport públic i el transport col-
lectiu, doncs, no es vegin emparades pel Govern. Perquè està molt bé fer cimeres pel 
canvi climàtic i fer tot de «parafernàlia», però després, quan s’han de fer..., doncs 
posar en marxa propostes en concret, veiem que aquí ja no hi som tots. Per tant, el 
que demanaríem serien més fets i menys paraules.

La presidenta 

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta de 
resolució. Perquè crec que hi ha una opinió generalitzada, un consens ampli amb la 
necessitat d’executar les obres del carril bus-VAO de la B-23. 

El Ministeri de Transports –que és com ara té la denominació l’antic Ministeri 
de Foment– està disposat a fer l’obra i traspassar-la. Per tant, quines són les discre-
pàncies? Jo crec que aquí hauríem de fer llum sobre aquest tema.

Doncs jo crec que les discrepàncies estan situades en que el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya el que vol és que, un cop estigui feta l’obra i se li traspassi la 
titularitat d’aquesta obra, segueixi pagant el manteniment el Govern d’Espanya, eh? 
Diguem que hi ha una certa contradicció. 

Està bé que això s’acabi dirimint a la comissió bilateral, però això no ha de ser 
impediment perquè ambdós governs arribin a l’acord de que aquell que està dispo-
sat a fer l’obra, perquè és l’actual titular, que és el Ministeri de Transports, la faci i 
la traspassi al Govern de la Generalitat, com en tantes altres infraestructures s’ha 
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fet. I que a qui li correspon després la titularitat assumeixi el manteniment d’aques-
ta via.

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la 
paraula la diputada Natàlia Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp

Sí, no m’estendré massa. Ens sumem als arguments que s’han posat sobre la tau-
la en donar suport al punt 1 per la necessitat de connexió i tot el canvi de paradig-
ma que hauria de comportar la incorporació d’un bus-VAO a la mobilitat de l’àrea 
metropolitana. 

Però també afegir, no?, sobre el punt 2, és una mica... Nosaltres no hi estem 
d’acord en el sentit perquè és una mica un desig, no? És: «Desitgem que la qüestió 
de la mobilitat no estigui en el marc del debat de competències.» 

Home, després dels darrers deu anys, tenir aquest desig... És molt difícil abs-
treure aquest desig que té el grup proposant amb la realitat. Per tant, creiem que és 
impossible abordar aquest debat sense tenir en compte el marc i la situació compe-
tencial i de conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya; és evident.

La presidenta 

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Nosaltres donarem suport íntegrament a la proposta de resolució per-
què entenem que les solucions que s’han d’aplicar per facilitar la mobilitat de la ciu-
tadania no han de tenir res a veure amb debats sobre competències, no? I per tant 
entenem que la proposta és positiva, en el sentit que pretén millorar, com dèiem, la 
mobilitat. 

No puc ocultar un cert temor als carrils bus-VAO que es promocionen des de 
determinats àmbits polítics, atesa l’experiència nefasta que hem tingut amb el car-
ril bus-VAO de la C-58, amb un cost desorbitat i amb una utilitat bastant precària.

Però, en qualsevol cas, entenem que aquesta pot ser una bona proposta si s’exe-
cuta adequadament. 

La presidenta 

Gràcies. Diputat Cid, té l’última paraula.

David Cid Colomer

Simplement dir que és sorprenent escoltar determinats posicionaments, i explica-
ré per què. La gent demana solucions i aquesta no és una proposta que l’hagi escrit 
el nostre grup parlamentari. El que hem fet, de fet, és traslladar una moció que la 
plataforma del transport públic ha presentat a diferents ajuntaments de la comarca, 
començant per Vilafranca, continuant per Sant Sadurní o continuant pel consell co-
marcal.

I jo trobo raonable que se’ns demani coherència, però si es demana coherència 
també cal ser coherent. I no deixa de ser sorprenent que aquesta moció s’aprovi amb 
els seus vots favorables, és a dir, amb els vots favorables d’Esquerra Republicana i 
Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Vilafranca, a l’Ajuntament de Sant Sadurní o 
al consell comarcal, i després vostès aquí votin en contra d’una cosa que han votat 
a favor, en aquest cas, en aquests ajuntaments, quan el text és exactament igual i és 
exactament el mateix, eh? 

I per tant, bé, vostès ja explicaran per què voten una cosa diferent a nivell local 
i voten una cosa completament diferent a nivell del Parlament de Catalunya. Nosal-
tres votem el mateix a tot arreu, que crec que és el que ens demana la ciutadania. 
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La presidenta 

Molt bé. Doncs passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució. Entenc, 
per les intervencions... (José Rodríguez Fernández demana per parlar.) Un moment, 
si us plau. Entenc, per les intervencions, que faríem votació separada. Digui’m, 
diputat.

José Rodríguez Fernández

Necessito intervenció per contradiccions.

La presidenta

Ja forma part del debat, però endavant.

José Rodríguez Fernández

Sí? Per contradiccions amb el diputat Terrades. És molt incoherent demanar-nos 
que s’arribi a un acord quan no es vol donar dotació. Sobretot quan, el 2005, a la Ge-
neralitat i a l’Estat governava el seu partit, en l’àmbit de les infraestructures.

La presidenta

Molt contradictori no em sembla, però, en tot cas, forma part del debat, diríem, 
el daixò. 

Però, en tot cas, passaríem a la votació. Com deia, votaríem per separat el punt 1  
i el punt 2.

Vots favorables al punt 1?
Per unanimitat. 
Passaríem a la votació del punt 2.
Vots favorables al punt 2?
Deu vots favorables. 
Vots contraris?
Deu vots contraris.
Abstencions?
I 1 abstenció. 
Per tant, el punt 2 queda rebutjat, al produir-se un empat, però, pel vot ponderat... 

I per tant, doncs, aprovaríem el punt 1 i queda rebutjat el punt 2 d’aquesta proposta 
de resolució.

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de 
Ryanair a l’aeroport de Girona 

250-01012/12

I passaríem ara a la proposta de resolució número 2, si no m’equivoco amb els 
canvis que hem produït. Per tant, que és la Proposta de resolució sobre l’anunci del 
tancament de la base de Ryanair a l’aeroport de Girona, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gracias, presidenta. En septiembre del 2019 el conseller de Territori, el señor Da-
mià Calvet, a raíz de las noticias que salieron sobre el cierre de la base de Ryanair 
en Girona, quiso comparecer en esta comisión, en este Parlament, para dar explica-
ciones de todo lo que estaba aconteciendo, circunstancia que creo que todos agrade-
cimos, y yo reitero personalmente mi agradecimiento y el de mi grupo. 

Lógicamente, con el conseller Calvet estamos en las antípodas del pensamiento 
político, pero eso no quita que en temas como estos –temas que son de territorio, 
temas que son de solidaridad y que pueden afectar a la gente y al tejido socioeconó-
mico de la gente de Girona–, pues, todos tendríamos que estar un poco de acuerdo.

Fue bastante triste observar cómo la comparecencia fue un repartir culpas: «El 
profe me tiene manía», «Yo no puedo hacer nada». Realmente, yo, al conseller Cal-
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vet, repito que estaremos en las antípodas políticas, pero le reconozco que es una 
persona que lleva mucho tiempo en el sector y es conocedor. Por eso todavía me 
dolió más ese tipo de intervención, porque realmente no aportaba nada a una pro-
blemática real que teníamos encima de la mesa. 

Finalmente, parece ser que la base de Girona no cierra, sino que es una reestruc-
turación empresarial. En eso la Generalitat tiene competencias. 

Nuestra respuesta, como grupo parlamentario propositivo, es presentar esta PR 
con cuatro puntos de cosas que consideramos útiles, y esperamos que voten a favor. 
No queremos lamentarnos, sino queremos solucionar problemas. 

Girona depende, no voy a decir que en gran medida, pero mucho, de este aero-
puerto, y no lo podemos perder ni con Ryanair ni con ninguna otra empresa. 

Los problemas con las estrategias empresariales que pueda tener cada empresa..., 
son totalmente lícitas. Y nosotros, como diputados, como representantes del territo-
rio, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es intentar buscar soluciones y por eso 
Ciudadanos presenta esta propuesta de resolución. 

Hay una esmena de Junts per Cat, me parece que es, que, bueno, que cambia un 
poco el redactado. Me parece bien. Lo único que pretende esta esmena, y con el 
redactado no cambia absolutamente nada su filosofía, es, eso sí, recordar, reiterar, 
exigir poco menos que a la Generalitat que cumpla con sus competencias en dere-
chos laborales y que los trabajadores de Ryanair, en este momento, de la base de 
Girona, pues tengan todos los derechos, que la ley les protege y que nosotros somos 
garantes de ello.

Gracias, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a la defensa de les esmenes presentades té la paraula, en pri-
mer lloc, el diputat Marc Sanglas, en nom del Grup Parlamentari Republicà.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. Entrant..., com a primera qüestió de l’esmena que hem 
presentat i que agraïm, per part del Grup de Ciutadans, que s’accepti, bàsicament el 
que fem és... En el text inicial es parlava de la diligència per part de la Generalitat, 
en aquest cas el que hem volgut incorporar és que fos, diguem-ne, l’Administra-
ció competent, tenint en compte que aquest expedient de Ryanair afecta no només 
els treballadors de la base de Girona; l’àmbit competencial no és de la Generalitat, 
s’escapa. I, en tot cas, la preocupació pels treballadors hi és i, per tant, des d’aquest 
punt de vista, volíem precisar que en el cas que sigui competència de la Generalitat, 
doncs serà responsabilitat de la Generalitat solucionar aquest tema. Quan hi hagin 
casos que no sigui responsabilitat seva, que sigui l’Administració competent. Però, 
en definitiva, el que sí que ens importa i ens interessa és la preocupació i la defensa 
dels interessos dels treballadors.

En relació amb la resta de punts que se’ns inclou en aquesta proposta de reso-
lució. Cap problema amb donar suport al primer punt, on es parla de negociar amb 
AENA diverses qüestions que es materialitzen, com el tema de les taxes i alguns 
serveis, diguem-ne, aeroportuaris. 

Explicar-li al senyor Rivas que ja hi ha una negociació oberta constant amb 
AENA per solucionar aquests temes i per anar fent arribar les propostes del Govern 
de la Generalitat i de la preocupació del territori en algunes de les qüestions, en el 
cas, especialment, diguem-ne, pel que fa a aquest element de les taxes controlades 
per AENA i que afecta tots els aeroports de la Generalitat de Catalunya, el qual ens 
interessa, eh?, i a aquesta visió constant també de tot un grup, de tot un teixit, di-
guem-ne, d’instal·lacions aeroportuàries, que entenem que el Govern de la Generali-
tat defensa com aquest conjunt, i per tant hi està a sobre.
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Pel que fa al tema que vostès plantegen al punt 2 de revisió del compliment dels 
contractes turístics, entenem que ja hi ha els mecanismes en els mateixos contractes 
de revisió i de control de l’execució d’aquests contractes.

Per tant, des del nostre punt de vista, creiem que no li podem donar suport a 
aquesta proposta. Perquè creiem que, a més, està plantejada no en el sentit, di-
guem-ne, de fer una revisió amb la normalitat, sinó sempre vostès inquireixen 
aquesta..., com si hi haguessin coses estranyes. Escolti, no. En tot cas, hi ha els me-
canismes en els mateixos contractes.

I pel que fa al darrer punt, en el qual se’ns demana la inclusió a la web d’aeroports 
de la Generalitat de Catalunya de les dades de viatgers dels aeroports que depenen de  
la Generalitat de Catalunya. En tot cas, això comentar-li que ja s’està fent, que ja hi 
han introduïdes les dades dels aeroports, tant del de Girona com el de Lleida-Alguai-
re, i també el de la Seu, de l’any 2008. També estan introduïdes les de l’any 2009. 
I des de que es van introduir aquestes dades s’estan actualitzant mensualment. Per 
tant, aquesta informació ja consta en el web.

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i altres assistents. Bé, jo m’expressaré en la 
mateixa direcció, naturalment, que l’anterior diputat, el senyor Marc Sanglas. I co-
mençaré pel punt número 2, que és amb el que no estem d’acord i que rebutjarem.

El senyor Rivas ha dit que estem a les antípodes polítiques, i per tant el que diré 
és lògic. Quan tenim aquí una proposta que pot ser interpretable d’una manera o al-
tra i algú ja et diu que està a les antípodes, doncs potser és lògic de pensar que està 
fent una crítica en lloc de demanar quelcom de molt més simple, que seria la simple 
revisió del compliment. 

De fet, l’obligació és una obligació de qualsevol administració de revisar el com-
pliment. I per tant no podem donar suport a la interpretació negativa que té aquesta 
proposta. 

Per altra banda, sí que donarem suport als punts 1, 3 i 4 perquè, bé, s’està nego-
ciant amb AENA, no entrem en més detalls. 

El punt número 4. Les dades que vostès demanen en els aeroports de Lleida-Al-
guaire i de la Seu, doncs, ja hi són i es continuaran actualitzant mensualment. 

I respecte al punt número 3, nosaltres recolzem els treballadors i les treballado-
res en la defensa dels seus drets. Ara bé, com ja s’ha indicat, és la Direcció General 
de Treball del Ministeri de Treball qui gestiona els expedients de regulació d’ocu-
pació, al qual ja se li ha demanat la informació rellevant respecte a la companyia 
Ryanair a Girona.

Bé, res més. Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Molt breument. Sobretot per destacar el punt substantiu 
d’aquesta proposta de resolució –o almenys ens ho sembla a nosaltres–, que és el 
punt 3, que és la defensa del dret de les treballadores i dels treballadors, fruit d’aquest 
expedient i aquest acord que sembla que es pot arribar a l’aeroport de Girona amb els 
treballadors i treballadores de Ryanair.

Les administracions competents ja estan vetllant perquè no hi hagi una concul-
cació dels drets dels treballadors i treballadores, i per tant nosaltres donarem suport 
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en aquest punt. No sabem si s’acceptarà o no l’esmena. En qualsevol cas, s’accepti o 
no, hi donaríem suport. 

La presidenta

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

David Cid Colomer

Dues consideracions des del nostre grup parlamentari, des de Catalunya en 
Comú Podem, sobre la proposta de resolució. 

La primera és que celebrem la rectificació, en aquest cas, per part dels grups que 
donen suport al Govern. Ho dic perquè, en un primer moment, ens van semblar xo-
cants, no?, les declaracions que va fer el secretari d’Infraestructures del Govern de 
la Generalitat, el senyor Isidre Gavín, dient que era una gran notícia l’acord al qual 
s’havia arribat amb Ryanair a Girona, obviant el que nosaltres sempre hem destacat, 
que és que Ryanair actua com un corsari o un pirata aeri i que suposava una vulne-
ració flagrant dels drets dels treballadors i treballadores, com així es va fer evident 
quan, en aquest cas, el sindicat majoritari –que, si no vaig errat, és USOC– va pre-
sentar una denúncia per vulneració de drets laborals i sindicals. 

Vull dir, per tant, celebrem aquest propòsit d’esmena i que s’hagi entès que el que 
havia de fer la Generalitat era no només, doncs, actuar al costat de l’empresa, sinó 
també del conjunt dels treballadors i treballadores.

I, en segon lloc, per expressar la posició sobre el vot que tindrem a la proposta de 
resolució. Donarem suport a la majoria dels punts, però no podem votar favorable-
ment al primer punt, i jo vull també fer una reflexió. 

És a dir, tenim molts debats al voltant de l’emergència climàtica, i es parla molt 
de l’emergència climàtica i cada dia surten notícies que fan evident que estem en 
una situació que requereix mesures urgents. De fet, avui surt una notícia publicada 
a La Vanguardia que fa evident que la majoria de neus que existien de manera per-
pètua al conjunt dels Pirineus i dels Alps s’estan esvaint, no? I per tant cada dia es 
fa evident.

Clar, que es presenti com a proposta de suport o com a solució la reducció de les 
taxes aeroportuàries, quan al context europeu s’està produint tot el contrari i anirem 
cap a una solució completament diferent, ens sembla que és una proposta antiga, que 
és una proposta vella, que és una proposta que no té en compte el context d’emer-
gència climàtica. 

Nosaltres creiem que hi ha d’haver una gestió aeroportuària a Catalunya, proba-
blement té molt més sentit, no?, i celebrem que sigui així també el que s’està plan-
tejant per fi des de la Generalitat, que no té sentit l’ampliació de l’aeroport del Prat, 
sinó una gestió aeroportuària, en aquest cas conjunta, dels aeroports de Catalunya, 
comptant amb Reus, Girona i Alguaire, i no només apostant per l’ampliació del Prat. 

Però, en tot cas, també crec que cal una reflexió, a mitjà-llarg termini, sobre com 
ha de ser la mobilitat i si té sentit anar reduint cada vegada més també els impostos 
que paguen, en aquest cas, les companyies aèries. 

La presidenta

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la pa-
raula la diputada Natàlia Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. Per part nostra, un parell de consideracions. La primera, sobre el punt 1  
–tampoc m’hi estenc. El diputat David Cid ha expressat l’argumentació que nosal-
tres compartim en relació amb facilitar, des d’aquesta perspectiva, la implementa-
ció..., o un model de mobilitat aèria caduc i nociu.

D’altra banda, també, sobre la qüestió laboral. Nosaltres som del parer que, mal-
grat que treball sí que està investigant i fent un informe, una mica aixecant acta, 
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sobre l’incompliment de la normativa laboral de Ryanair en relació amb els treba-
lladors, nosaltres creiem que cal anar molt més enllà. 

La història d’aquest conflicte laboral entre l’empresa i els treballadors comença 
amb un gran xantatge. El xantatge de Ryanair amenaçant amb retirar-se de l’aero-
port de Girona, pressionant fins a tal punt que obliga, de forma quasi bé macabra, 
els treballadors a modificar les seves condicions laborals, passar d’indefinits a fixos 
discontinus. 

I per tant nosaltres creiem i interpel·lem el Govern a que cal que actuï d’ofici i 
que demandi la companyia per actuar d’aquesta manera i que doni suport real als 
treballadors i no amb excuses, en aquest cas, competencials. 

I una segona cosa és en relació amb el punt 2, sobre «revisar el compliment de 
tots els contractes turístics firmats amb l’empresa Raynair». Aquí també això. El 
diputat d’Esquerra Republicana diu: «Ja hi ha els mecanismes.» Home, no podem 
entendre aquest punt de forma aïllada. Hi ha una investigació, fa quatre dies, ja des 
del 2013, de la Unió Europea en relació amb tots els contractes de màrqueting de di-
ferents espais turístics, que coneixen perfectament, sobre la investigació sobre com 
Raynair està monopolitzant el que suposadament són unes subvencions. 

I que clar..., és que sí, acusava Ciutadans; sembla que hi hagi alguna cosa en la for-
ma de plantejar-ho. No, no, és que hi és. I no ho diu Ciutadans o la CUP, ho diu la Unió 
Europea, que ja ha resolt en un cas similar a França que, efectivament, aquests paga-
ments no corresponen a unes necessitats de màrqueting reals i aquestes..., i que estan 
camuflats amb ajudes públiques, és una transferència de diners públics a diners privats, 
que també actua amb la mateixa lògica del que comentava abans sobre els treballadors: 
en base a un xantatge. En base al xantatge de: «O feu això o me’n vaig.» I és la forma 
d’actuar d’aquesta companyia low cost. Low cost per a ells, pocs costos per a ells, i high 
cost per al bé comú. Per tant, contextualitzem les qüestions. 

I, realment, miro amb molta preocupació el posicionament que han fet en relació 
amb aquest tema, perquè no hi ha els mecanismes d’investigació. Per tant, des de la 
Generalitat, des del Govern de Generalitat, s’hauria d’actuar de forma molt contun-
dent, amb el cap ben alt, en defensa d’allò públic. No acotant el cap sota el xantatge 
d’aquesta empresa. Ho dic amb molta preocupació.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per posicionar-nos en aquesta proposta de resolució. 
I com en altres ocasions ja hem dit, les polèmiques que acostumen a envoltar Rya-
nair, i especialment, doncs, les patim en relació amb l’aeroport de Girona, jo crec 
que tenen un únic denominador comú i després moltes ramificacions, que són les que 
intenta abordar aquesta proposta de resolució. 

El denominador comú és política d’empresa. O sigui, l’empresa té una forma de 
fer, que al llarg dels anys els hi ha funcionat més o menys bé, a costa de moltes al-
tres coses.

La primera, jo diria que fonamental, és el xantatge que s’ha acostumat a fer en re-
lació, per exemple, amb els operadors aeroportuaris o amb la mateixa Administració 
de la Generalitat, amb el tema de la promoció turística. I utilitzen el que calgui, en 
aquest sentit, ja siguin els treballadors o també els mateixos clients de l’empresa, no?

I ho diem, eh?, i ho diem obertament perquè entenem que és un cas únic, i ho 
reafirmo: és únic, no hi han problemes amb altres aerolínies. Hi ha problemes no-
més amb aquesta aerolínia. 

Ara bé, dit això, jo crec que hem d’utilitzar les eines que tenim al nostre abast 
per tal d’intentar que es respectin els drets laborals, sí, però que també, si es pot 
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continuar mantenint un servei que és útil per a la promoció turística i és útil per a 
l’ocupació, doncs s’ha d’intentar mantenir, no?

I en aquest sentit, la compareixença del conseller a la que s’ha fet referència nos-
altres la vam criticar perquè va venir, pràcticament, a posar la responsabilitat de tota 
la problemàtica en la gestió d’AENA, quan això no pot ser d’aquesta manera, perquè 
AENA ha fet esforços en relació amb l’aeroport de Girona, precisament per inten-
tar evitar l’impacte sobre aquesta concreta aerolínia, no? I per tant AENA, en el seu 
moment, ha fet esforços. S’han de continuar fent esforços? Doncs segurament que 
sí, però també exigint a l’aerolínia que compleixi amb les seves obligacions i amb 
les seves responsabilitats. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, el nostre grup donarà suport a aquesta propos-
ta de resolució, però també deixant clar aquest aspecte de que la política d’empresa 
està molt centrada en els problemes que, periòdicament, ens trobem en relació amb 
l’aeroport de Girona i a aquesta aerolínia. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat Ja-
vier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Sí; gracias, presidenta. Només un petit comentari. Si pedimos que revisen los 
contratos, yo creo que es labor y responsabilidad de nosotros como grupo de la opo-
sición, grupo mayoritario. Incluso comparto todo lo que explicaba Natàlia de que, 
realmente, es que hasta la UE lo está pidiendo, no estamos pidiendo cosas extrañas.

Cuando nos dicen que es que los datos de navegación ya están en las webs de 
la Generalitat, yo les pido por favor, todos tienen mi teléfono, que me envíen por 
WhatsApp la URL donde están esos datos. Porque yo lo he estado buscando y no lo 
encuentro por absolutamente ningún lado. Por eso lo pusimos, no es por capricho.

Y la defensa de los trabajadores. Creo que la Generalitat tiene competencias su-
ficientes y lo que le pedimos es que las ejerza de manera suficiente, que no es un 
tema menor.

Gracias.

La presidenta

Gràcies. Entenc que l’esmena està acceptada, la que fa referència al punt 3. En-
tenc, per les intervencions dels diputats, que el punt 1 l’hauríem de votar separada-
ment i el punt 2 també. El punt 4 ja no ho sé, perquè aleshores faríem tots els punts, 
un darrere l’altre, i ja està. 

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

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, de fet, per nosaltres, el que s’hauria de votar per separat és el punt 2 i l’1, 3 i 
4 es podrien agrupar. 

La presidenta

Doncs si hi estiguessin d’acord, votaríem el punt 1, el punt 2, i el punt 3 i 4 els 
votaríem conjuntament. És així? (Veus de fons.) No, ja, però del punt 1 ha demanat 
votació separada un altre grup. D’acord? (Pausa.)

Doncs passaríem a la votació del punt 1. 
Vots favorables?
Disset vots favorables. 
Vots contraris?
Dos.
Abstencions?
Dues. 
Per tant queda aprovat per 17 vots a favor, 2 contraris i 2 abstencions.
Passaríem ara a la votació del punt 2. 
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Vots favorables?
Onze vots favorables. 
Vots contraris?
Deu vots contraris. 
Entenc que cap abstenció. 
Per tant, queda aprovat per 11 vots a favor i 10 contraris.
I ara votaríem conjuntament els punts 3 i 4, atenent que el text del punt 3 és el 

de l’esmena acceptada.
Vots favorables?
Doncs s’aproven per unanimitat els punts 3 i 4.

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram 
entre Lleida i Àger 

250-01013/12

Passaríem ara a la discussió del punt número 3, que és la Proposta de resolució 
sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Lleida i Àger, que presenta 
també el Grup Parlamentari de Ciutadans. Per a la seva defensa, té la paraula el 
diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Explico una anécdota. Ayer estaba..., iba en el coche y la 
persona que iba conmigo tenía el antojo de comer manzanas –de Lleida, por supues-
to– y paramos delante de una frutería, en un cartel que ponía «carga y descarga».

Yo sé que eso no se puede hacer, pero bueno, como era un momento, yo apar-
qué, aparqué ahí, y yo me quedé dentro del coche y la persona fue a comprar las 
manzanas. 

Pasó un coche de mossos, pero no me dijo nada. ¿Lo que estaba haciendo yo 
era correcto? No, pero ¿cuál es la diferencia? Que es una infracción administrativa. 
Entonces la policía puede actuar o no puede actuar. Puede tener un poco de laissez 
faire, laissez passer, porque verá que, bueno, que es un momento, que estoy dentro 
del coche, y no me multó, cosa que agradezco.

Si la policía hubiera pasado en ese momento y hubiera visto que yo estaba atra-
cando la frutería, ¿hubiera parado o no hubiera parado? Sí, estaba obligada a interve-
nir, porque estaba cometiendo, por lo tanto, un delito tipificado en el Código Penal. 
Y entonces ahí sí que no hay medias tintas ni tibiezas. Tenía la obligación de actuar.

La carretera C-12, a la altura de un camping que hay a la salida de Lleida, desde 
el 5 de octubre todas las señales se vandalizaron: los radares, las señales de tráfico. 
Duró… Yo puedo entender que a una persona, pues, se le vaya la cabeza y se le ocu-
rra hacer esas cosas, vale, pero que durante cinco días no se restituyera la seguridad 
vial, eso es lo que yo no puedo entender. 

Si alguien tiene una inquietud o algo que manifestar, vivimos en un país libre y 
tiene muchos cauces de expresar esa discrepancia, esa inquietud o esa ira, directa-
mente, ¿no? Pero lo que no puede poner es en peligro la circulación de la gente que 
va por carretera. 

Una cosa es la Ley de tráfico y otra cosa ya es el Código penal. El Código penal 
contempla la vandalización de señales de tráfico, no por una manera baladí o gra-
tuita, sino porque entiende que, si yo rompo un semáforo, pues luego puede haber 
un accidente y puede haber vidas y mucho peligro en juego y, por lo tanto, en esos 
temas son taxativos. 

La PR tiene dos sentidos: uno, pedimos a la Generalitat que investigue quién lo 
hizo y, otro, pedimos a la Generalitat que investigue por qué no se ha actuado de 
una manera mucho más diligente, porque en cinco días se tendrían que haber dado 
cuenta de que esa carretera no cumplía los requisitos de seguridad.
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Yo un día volvía para casa, a la altura de Benabarre me comí tres jabalíes, de 
golpe, a las dos de la mañana. A los quince minutos había un..., ya habían detectado 
que había restos de jabalí por la carretera, y a los quince minutos había un coche 
del MOPU limpiando la carretera, y a los veinte minutos había una patrulla de la 
Guardia Civil. Yo cuando subo de Lleida a Vielha paso cuatro veces por Aragón y 
ese tramo era Aragón.

Lo que le pido a la Generalitat, al Govern, es que tenga la misma diligencia, y 
que estos no son temas menores, no son temas baladís, para jugar.

Si alguien quiere manifestarse tiene suficientes cauces, pero que no lo haga en 
las carreteras. 

Gracias. 

La presidenta 

Gràcies. No hi ha esmenes, per tant la següent paraula és del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Jordi Terrades. 

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, per explicar que donarem suport a la proposta de resolució. 

La presidenta 

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

David Cid Colomer

Donarem suport al punt 1 i votarem en contra del punt 2 i el punt 3, bàsicament 
perquè, o sigui, si hi han faltes administratives, doncs es porta per la via adminis-
trativa. Situar-ho tot en la via penal... No sé si quan algú, per exemple, es carrega 
un semàfor..., doncs normalment va per la via administrativa, no per la via penal.

I simplement, una reflexió. Que no és la primera vegada que ho fan, però que..., 
o sigui, està bé parlar sobre la seguretat viària, però sempre fan aquests títols sobre 
seguretat viària i acabem parlant sobre processisme i sobre, no?, altres coses que no 
tenen a veure amb la seguretat viària, jo crec. 

Per tant, evidentment, votarem i donarem suport al punt 1. El punt 2 i el punt 3..., 
home, em sembla una mica agosarat dir que tot això hauria d’anar per la via penal.

La presidenta 

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la 
paraula la diputada Natàlia Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per dir que hi votarem en contra perquè no entenem que aquest tema, 
que evidentment té unes connotacions òbvies, estigui a la Comissió de Territori. 

La presidenta 

Gràcies. Té la paraula, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per anunciar que donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Nosaltres, òbviament, hi votarem en contra. No només per-
què aquesta proposta de resolució resumeix molt bé el que fa Ciutadans al Parla-
ment, que és buscar conflicte on no n’hi ha, sinó també per la tergiversació que es 
fa de les coses. 
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No sé si amb l’anècdota que ens explicava el que està fent és una autoinculpació. 
No he entès molt bé a què venia a cuento, eh? En tot cas, només li ha faltat que el 
Cuixart li digués que ho tornarem a fer i ens fes un lema de campanya. 

Però és que vostès parlen de garantir la seguretat, i no hi ha cap accident regis-
trat aquells dies, ni dies anteriors, ni dies posteriors en aquella carretera. De fet, els 
qui en som usuaris habituals podríem estar d’acord fins i tot amb vostè amb que cal 
garantir la seguretat i que hi ha moltes coses a fer per millorar-la. Però res té a veure 
amb que hi hagués un dia un cartell penjat d’un rei de cap per avall.

Per tant, si vostès tenen problemes amb la llibertat d’expressió, com bé li deia la 
diputada de la CUP, porti-ho a les comissions que consideren. Però no barregin la se-
guretat viària amb la llibertat d’expressió. 

Perquè, a més, acabava la seva intervenció dient: «Que no ho facin a les carre-
teres.» Bé, ni a les places dels pobles, on tampoc els agrada que ens manifestem o 
que posem llaços grocs, ni a tot arreu. Si és que el problema amb vostès és que no 
els agrada el que pensem. 

I l’altra cosa que diuen és que s’obri una investigació. Els Mossos ho sabran, eh? 
No els consta cap denúncia ni hi ha hagut cap afectació de la senyalització. Però és 
que, a més, parlava de cinc dies; en tot cas, les dades que hi ha registrades són de 
dos dies des de que es detecta a que l’endemà es neteja. 

Per tant, podem arribar a discrepar de si dos o cinc és molt diligent o no, però no 
busquin problemes on no n’hi ha. 

La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Eduard Pujol.

Eduard Pujol i Bonell

Bon dia, presidenta; bon dia, diputats i diputades. Agafo els punts de la Comissió 
de Territori d’avui i veig una proposta presentada per Ciutadans que diu: «Resolució 
sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram Lleida-Àger.» 

En veure aquest enunciat, jo que tinc un caràcter optimista, em vaig dir: «Calla, 
que avui Ciutadans no farà de Ciutadans i parlarà de projectes, d’idees, de transfor-
mació.» Vaig dir: «Calla, bé, bé, bé, anem bé, anem bé. Aquest canvi de xip serà 
bo.» Sempre millor discutir sobre com encarar la millora de la C-12 que dels hits 
habituals.

Què vaig fer? Doncs vaig trucar al diputat Solsona, el Marc Solsona, alcalde de 
Mollerussa, per demanar-li que, per una qüestió de proximitat, preparés aquest punt. 
Però al cap de pocs instants vaig haver de rectificar la trucada perquè vaig agafar el 
text i el vaig llegir sencer, al detall, i vaig comprovar, vaig sopar amb aquella dita 
que diu que «el que no pot ser no pot ser i, a més, és impossible». 

És impossible que Ciutadans no faci de Ciutadans, ves per on. És impossible 
que vostès abandonin els hits, i els ho dic amb tot l’amor del món, i l’actitud que, de 
tant repetir-la, els ha portat d’haver de presidir el Govern d’Espanya a demanar una 
UTE, una unió temporal d’empreses, una UTE de la dreta espanyola amb el Partit 
Popular per intentar salvar els mobles.

Però, tornant al punt, quan vaig llegir «C-12 i seguretat» em vaig dir: «Calla, 
que hauràs de tenir, de trobar, de dominar tota la informació sobre la reconversió 
d’aquesta carretera, que és una mala carretera, a una via que respongui a criteris ac-
tuals de seguretat i de velocitat al seu pas pel Montsià, la Ribera d’Ebre i el Segrià  
i la Noguera», que era el cas específic de la proposta. 

Però no. Em vaig dir: «Calla, que l’oposició vol fer aportacions al projecte anun-
ciat pel conseller Calvet de millora de la C-12 i deuen voler insistir en el tram del 
Segrià i la Noguera.» Però no.
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Decepció majúscula. La proposta de resolució de Ciutadans és cent per cent Ciu-
tadans. Una mica de «lio» per intentar crear un relat imaginari sobre les carreteres 
a Catalunya. 

La proposta vol convertir aquesta comissió en la Santa Inquisició, presidenta. 
Apagueu els llums de la sala i enceneu els canelobres. La idea és: «A Catalunya no-
més hi ha carreteres sense seguretat per culpa d’unes pintades malèfiques i malvades 
d’aquells que injustament demanen la llibertat dels presos polítics.» 

Doncs, si us plau, aterrin al món real. Aquestes pintades que denuncien, com 
vostè ha explicat, són de l’octubre, van durar hores perquè la senyalització afectada 
es va netejar pràcticament a l’instant. No ha provocat cap incident i no consta cap 
denúncia. 

Per entendre’ns, la injustícia manifesta porta al malestar de les societats. El mal-
estar s’expressa com es pot. I com a qualsevol país del món –com a qualsevol país 
del món–, hi ha qui ho expressa fent pintades. I això passa a Catalunya, a Espanya, 
a la Comunitat de Múrcia quan reivindiquen un traçat lògic de l’AVE o a Lleó, ara 
que no volen saber res de Castella.

Jo no els faré el xou del DIN A3 amb un recull d’aquestes pintades que es poden 
veure arreu de l’Estat, perquè s’ha de viatjar, i segur que saben que en això tinc tota 
la raó. 

Però, si us plau, no facin més aquest joc de convertir l’anècdota en categoria, 
perquè no es pot fer categoria d’uns fets certs –que ho són, de certs–, però que so-
bredimensionats passen a ser falsos. Quan desdibuixes, tens el risc que allò que dius 
acabi sent una ombra de la certesa. 

Que a Catalunya hi ha presos polítics és cert, que a Catalunya hi ha molta gent 
emprenyada per la repressió de l’Estat és cert, i que la C-12, on es van fer aquestes 
pintades, té moltes mancances, que s’ha de posar al dia, que s’ha de modernitzar 
també és cert. I que el departament ho farà també és cert.

Com ho és, per cert, de cert, que si volen parlar de pintades..., home, si volen 
parlar de pintades que poden provocar accidents, vagin a l’autovia A-2, quan surtin, 
a l’alçada de Sant Andreu de la Barca o de Pallejà, a Roca de Drac, on fa dotze anys 
que s’hi fan obres, unes obres in aeternum, de connexió amb l’AP-7. Els carrils són 
estrets i la senyalització horitzontal, els ho asseguro, és un drama. Aquestes pintades 
i aquestes obres eternes, fruit de l’incompliment de l’Estat, sí que són un perill, però 
d’això «ni mu». Vostès mai en diuen res, dels incompliments i de la perillositat deri-
vada, de la poca seriositat i rigorositat en l’aplicació de les obres per part de l’Estat. 

Per tant, escoltin, oblidin aquest «infantillatge» permanent, presentin temes se-
riosos de manera seriosa i no vulguin distorsionar la realitat. 

Quan vulguin parlem de la C-12, de la seguretat a la xarxa viària, però posin-se 
les piles, les piles de la veritat i de l’interès general. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputat.
Entenc que hi ha alguna votació... (Javier Rivas Escamilla demana per parlar.) 

No, senyor Rivas, perquè no hi han esmenes. És que el debat en la comissió, senyor 
Rivas, cada grup parlamentari expressa lo seu. No hi han esmenes i per tant no hi 
ha un últim torn. (Veus de fons.) Dos segons. Ni els trenta.

Javier Rivas Escamilla

Les agradezco que reconozcan que la carretera C-12..., bueno, ustedes tienen la 
filosofía de que según quién tiene bula de las indulgencias para actuar donde sea. 
Bueno, discreparemos siempre, lógicamente, seguiremos haciendo de Ciudadanos, 
orgulloso de serlo y orgulloso de hacerlo. 

Y luego que reconozcan que sí, que efectivamente el diputado de Junts per Cat 
dice que dos días estuvo vandalizada la carretera. La diputada Espigares dice que 
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tres. Y yo pregunté por escrito al conseller y me dijo que no tenían constancia de 
que esta carretera fuera vandalizada. Esto es serio. Tenemos un conseller que o no 
se entera o miente, y las dos cosas son bastante serias.

Gracias. 

La presidenta 

Hi havia votació separada en algun punt o podem votar-ho tot...? Havia demanat 
el punt 1, diputat? (Veus de fons.) D’acord. Votaríem primer el punt 1 i després la 
resta de la resolució. 

Vots favorables al punt 1 de la proposta de resolució?
Deu vots favorables.
Vots contraris?
Onze vots contraris al punt 1 de la proposta de resolució. 
Per tant, queda rebutjat per 10 vots a favor i 12 vots contraris.
Votarem ara, conjuntament, els punts 2, 3 i 4.
Vots favorables?
Deu. 
(Veus de fons.) Vol que repetim la votació? (Veus de fons.) Votem... (Veus de 

fons.) No. (Rialles.)
Jo l’he intentada avisar, senyora Sànchez, perquè no lligava amb la seva interven-

ció, però crec que no m’ha entès.
En tot cas, votem els punts 2, 3 i 4.
Vots favorables als punts 2, 3 i 4?
Són 9 vots favorables. 
Vots contraris?
Dotze vots contraris 
Abstencions?
Entenc que no n’hi ha.
Per tant, queden rebutjats per 9 vots a favor, 12 vots contraris i cap abstenció.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un sistema ferroviari de 
rodalia a Lleida 

250-01040/12

Passaríem ara, si no ens equivoquem, a la proposta de resolució número 6. La 
proposta de resolució número 6 és sobre la implantació d’un sistema ferroviari de 
rodalia a Lleida, que, presentada també pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula per a la seva defensa el diputat Javier Rivas. 

Javier Rivas Escamilla

Gracias otra vez, presidenta. Todas las capitales de provincia en Cataluña tienen 
un sistema de rodalies. Bueno, es un tema de movilidad, de respuesta a una nece-
sidad y también en proyección de futuro de conseguir nuevos sistemas de comuni-
cación que combatan el cambio climático y que permitan, pues, una sociedad más 
cohesionada, más moderna y más justa. Todos tienen un sistema de rodalies menos 
Lleida. Lleida no tiene un sistema propio de rodalies. 

Hace una semana, creo recordar, vinieron dos representantes de Comisiones 
Obreras y nos explicaron que ellos motu proprio habían hecho un estudio y lo ha-
bían presentado en diferentes sitios. Tengo que reconocer y agradecer que han sido 
ellos los que me han ayudado a hacer esta PR, que yo comparto, y por eso pongo 
encima de esta mesa del Parlament a la consideración de todos, pero me parece que 
es una propuesta que es necesaria, que es positiva y que es del siglo XXI.

Y ¿las esmenas que nos hacen? Hombre, es que siempre estamos en lo mismo, 
somos los eternos estudiantes. «Vamos a estudiarlo.»



DSPC-C 443
19 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CT  21 

El conseller Santi Vila, cuando era conseller de Política Territorial, hace cinco 
años, dijo que ya se iba a implementar un sistema de rodalies Lleida. Han pasado 
cinco años y seguimos lo más calent a l’aigüera, ¿no? 

Y ahora nos dicen que lo vamos a volver a estudiar, que haremos una PR conjun-
ta con..., a raíz de la conversación que tuvimos el otro día con el sindicato ferroviario 
de Comisiones Obreras, porque ellos, de oficio, repito, y repito mi agradecimiento, 
pues vienen con una propuesta constructiva, que yo pienso que es positiva para Llei-
da. Claro que haremos una propuesta conjunta. Y esta también. 

Como más o menos esto recoge lo que nos dijo Comisiones Obreras y allí por lo 
menos, verbalmente, todo el mundo asintió con la cabeza y dijo: «Qué buena idea», 
pues supongo que no tendrán inconveniente en, desde ya, votarla a favor. Y noso-
tros, cuando hagamos una conjunta, nos adheriremos totalmente.

Esto no es un tema de medallas, de a ver quién la hace primero, sino que es un 
tema de problemáticas que no están resueltas y que mi obligación como diputado 
por Lleida es traer a este Parlament e intentar buscar soluciones.

Aceptaremos las «esmenas» de los puntos 1 y 2 del Partido Socialista, que son 
muy, muy parecidas a las del Govern. Y del Govern aceptaremos la 4, la del Pla de 
Vilanoveta, que es..., bueno, es una estación que está abandonada en el polígono in-
dustrial de Lleida hace muchos años. Hace muchos años que se está hablando de 
esto. 

Y la falta de un rodalies definido en Lleida y que sea útil está derivando…, ¿yo 
qué sé?, los que somos de Lleida lo vamos viendo, que la A-2 entre Lleida y todo 
el radio de Mollerussa es un tráfico impresionante de camiones, de coches, porque 
tampoco hay mucha más alternativa, ni ferroviaria. 

La Generalitat en lo que se está volcando más –y, bueno, es de agradecer, pero 
creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana– es en poner buses. Y el bus 
todos sabemos las limitaciones y los perjuicios que deriva, ¿no? 

Tenemos una red ferroviaria en el entorno de Lleida que está infrautilizada y 
nuestra obligación es amortizarla y dar un servicio a la ciudadanía actual y poten-
ciar el futuro de Lleida.

Gracias. 

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula, en primer 
lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat Jordi 
Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. Nosaltres donarem suport a la proposta de resolució, amb les esmenes 
que el grup proposant ens ha acceptat i la que també ha acceptat del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, veig que és l’esmena. 

Aquesta proposta de resolució va en línia amb el que la setmana passada el 
sindicat Comissions Obreres, la sectorial que analitza el sistema ferroviari, ens va 
presentar en aquest Parlament i el compromís que vam adquirir tots els grups parla-
mentaris de presentar una proposta de resolució conjunta, eh?

És veritat que el Grup de Ciutadans podia haver posposat el debat d’aquesta pro-
posta de resolució a l’espera d’aquesta proposta conjunta, però tan cert com això és 
que és una proposta registrada el novembre del darrer any, que no és incompatible 
amb elaborar una nova proposta en el sentit de posicionar els grups parlamentaris a 
favor de la millora del servei de rodalies a l’àmbit de Lleida i, més enllà del servei de 
rodalies també, la connexió dels trens regionals de Lleida amb Barcelona. 

Les nostres propostes d’esmena anaven en el sentit de que, abans de reconfigurar 
algunes de les propostes, del que es tracta també és, perquè al cap i a la fi estem par-
lant també de recursos econòmics, d’elaborar un estudi de la demanda dels serveis.
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I jo crec que l’estudi que ens va presentar la darrera setmana Comissions Obre-
res anava orientat també en aquest sentit, de reconfigurar de manera més adequada 
els serveis que es presten actualment, sense uns costos econòmics més importants o 
superiors en quantia als que en aquests moments ja es disposen. 

Nosaltres volem saludar les reunions que tant el secretari d’Infraestructures de la 
Generalitat com el subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida estan fent per tal de po-
sar i orientar en la mateixa direcció tant el Govern d’Espanya com el Govern de Ca-
talunya, justament per millorar el trànsit ferroviari, el servei de rodalies i regionals a 
Lleida.

Per tant, des d’aquest argumentari, el que farem és donar suport a aquesta pro-
posta de resolució. 

La presidenta

Gràcies. En defensa ara de les esmenes presentades té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, la diputada Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, presidenta. Ja avanço que nosaltres, en la línia del que deia ara el dipu-
tat del PSC, el que havíem demanat és que aquesta proposta de resolució es retirés i 
en poguéssim fer una de conjunta, que és el que vam parlar la setmana passada tots 
els grups en la reunió amb el sindicat de Comissions Obreres que ha estat treballant 
aquest tema o, si més no, que s’ajornés i ho poguéssim debatre conjuntament. Que 
no es faci entenc que és un ús partidista, però el que no entenc és que llavors vostè 
digui que no ve aquí a penjar-se medalles.

Li poso un exemple de la diferència entre el que ha fet vostè i el que he fet jo, i 
cap problema, eh?, cadascú té la seva manera de fer les coses. Però vostè rep aquest 
informe, decideix fer-ne un ús partidista per al seu partit polític d’una proposta que 
ha treballat una altra persona i jo rebo aquesta proposta i el que faig és proposar 
una reunió de tots els grups parlamentaris per discutir-la i per fer alguna cosa bona, 
conjunta i per al territori. 

Per tant, si vostè en vol fer un ús partidista, està en el seu dret, però el que no cal 
és que llavors ens digui que això no ho fa per penjar-se una medalla, perquè llavors 
potser que ens expliqui per a què ho fa.

En tot cas, malgrat la seva reticència a fer-ho de forma consensuada, votarem a 
favor perquè és una proposta que és bona per al territori. 

De fet, alguns dels punts que s’hi proposen valdria la pena que s’actualitzessin 
una mica, perquè ja es fan. Incloure la línia Lleida-Balaguer al sistema de rodalies, 
com diu el punt 3, és que ja està fet de fa temps. Per tant aquesta ja hi és. I en les 
altres ja s’està en la bona línia i compartim la necessitat de que es millori. De fet, 
és un bon exemple el que es va fer amb la línia de Lleida a la Pobla, que funciona 
molt bé. 

I si mira la premsa de les comarques lleidatanes..., sé que quan surten notícies 
dolentes ho fan i ens porten aquí els diaris; avui, que és una bona notícia, doncs 
també valdria la pena que es revisés el Segre, perquè hi veurà que ahir hi va haver 
una reunió, una reunió on hi havia la diputació, on hi havia el paer en cap de Lleida, 
el senyor Pueyo, on hi havia també representants dels governs i moltes entitats del 
territori, i parlaven d’aquest estudi que es fa gràcies a la feina de Comissions Obre-
res també, que ho va posar damunt la taula. I és necessari no només per la part de 
mobilitat i d’activitat econòmica del territori, sinó també per caminar cap a la sos-
tenibilitat. 

I en aquest sentit no només cal millorar les línies i les freqüències, sinó també 
tenir en compte altres temes. Per exemple, la complementarietat entre el tren i el 
bus. És obvi que a Alcarràs, Alfarràs o Alpicat no hi arriba la línia de tren, però hi 
ha una bona connexió amb autobusos per arribar-hi.
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És obvi també que en aquests llocs, com per exemple la línia de Cervera, on vo-
lem que hi hagi molta més freqüència i calen uns aparcaments dissuasius perquè la 
gent pugui arribar fins a Lleida i, per exemple, amb aquesta línia de Balaguer, que 
li deia que ja funciona i funciona molt bé; hi ha molta gent que puja de Balaguer 
a Lleida amb tren i després fins i tot va en bicicleta fins al seu lloc de treball. Però 
també el combinat o la integració amb l’alta velocitat i que ja en els propers dies es 
posarà en marxa. 

I la part que sí que li podria acceptar és la part de renovar la flota. I de fet en això 
ja hi ha un acord amb Renfe –i ahir ho anunciava també el responsable del Govern– 
per millorar aquesta accessibilitat. 

Finalment, perquè a la vostra proposta de resolució parleu de que la Generalitat 
va assumir la competència de rodalies el 2010 i això també valdria la pena que ho 
revisessin perquè ni hi ha contracte de serveis ni hi ha traspàs econòmic, per tant, 
no sé quina és la competència que vostès donen per fet que s’ha assumit. Però, en tot 
cas, des d’aquests deu anys que hi ha de traspàs, dels 4.000 milions d’euros d’inver-
sió que l’Estat hauria d’haver fet, n’ha fet un 14 per cent.

Per tant, ja que són tan assidus a fer propostes de resolució, potser amb els dipu-
tats que li queden al Congreso en poden fer una per preguntar-li al ministeri què se 
n’ha fet dels 3.440 milions d’euros que falten d’inversió. 

La presidenta 

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Eusebi Campdepadrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Afegir-me, en primer lloc, al que ha posat de manifest 
la diputada senyora Espigares, que hagués sigut preferible de poder fer aquesta pro-
posta de resolució conjunta, sense ànim de criticar ni de donar cap lliçó, com sí en 
relació també amb qüestions de servei ferroviari doncs hem pogut fer, i em congratu-
lo..., doncs la totalitat de grups i la totalitat de diputats de Tarragona en relació amb 
la mateixa problemàtica ferroviària situada al Camp de Tarragona, en relació amb el 
tercer fil i a una via necessària de mercaderies per l’interior. 

Però, dit això, també sí que podem dir que podrem votar favorablement a tota la 
proposta de resolució, amb aquest ànim, precisament, de que, ja que no ha pogut ser 
tramitada conjuntament, almenys sí que es vegi que la preocupació és compartida a 
l’haver admès les esmenes del Grup Socialistes als punts 1 i 2, que, a més a més, el 
mateix diputat de Ciutadans, doncs, ha remarcat que eren molt semblants a les propo-
sades pel Grup Republicà i per Junts per Catalunya, també per haver admès la nostra 
esmena al punt 4. I de fet perquè, en relació amb el punt 3, el que demana ja és una 
realitat. 

De fet, al parlar de tot el tema de transport ferroviari, específicament de roda-
lies, efectivament, sempre s’ha de fer referència al marc en el que estem. Hi ha una 
teòrica, suposada –diguem-ne com vulguem– transferència feta de competència en 
aquest àmbit, però sense la més mínima dotació pressupostària, sense el més mí-
nim contracte o conveni de serveis i concreció, i també amb una crònica, com ja ha 
quantificat exactament la diputada Espigares, manca d’inversió en el servei de roda-
lies per part de l’Estat. 

I sense oblidar que, en canvi, tot l’esforç inversor per part de l’Estat, i molt d’ell 
amb fons europeus, s’ha fet, precisament, en la xarxa d’AVEs, en la xarxa de trens 
de gran velocitat. Espanya té la xarxa de trens de gran velocitat més gran del món 
després de la Xina. I, evidentment, amb una total infrautilització, malbaratament de 
recursos, un sobrecost excessiu, quan els mateixos recursos empleats en rodalies i 
trens de velocitat alta fins a 250 quilòmetres per hora, doncs s’hagués pogut donar 
un molt millor servei a la ciutadania de tot l’Estat, ja no específicament d’aquí a Ca-
talunya. 
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En relació, concretament, amb la situació de Lleida, amb el suport del Depar-
tament de Territori i del mateix Ajuntament de Lleida, per tant amb el consens del 
territori, la Diputació de Lleida ha encarregat a l’Institut Cerdà tot un treball per 
plantejar mesures per implementar i millorar la línia R12 de Rodalies de Catalunya.

Efectivament, la línia R12 és molt important a nivell territorial per la mobilitat i 
pel que té de foment de l’activitat econòmica. Però, evidentment, al servei de roda-
lies de Lleida ja hi ha avui en dia un servei de rodalies integrat, que, efectivament, és 
múltiple tant, per una banda, servei de Renfe, per l’altra, de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, i també complementat amb serveis de busos. Existeixen els dos 
corredors ferroviaris de rodalies a l’entorn de Lleida: el Lleida-Balaguer, que és el 
dels serveis dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i el de Lleida-Cervera, 
que aquest és el de rodalies de Renfe.

I tots aquests serveis formen part de la integració tarifària de l’Autoritat Terri-
torial de la Mobilitat de Lleida i que permet el transbordament, ja ho saben, entre 
trens, bus urbà i bus interurbà. I a més a més existeixen els bus exprés de Lleida, 
Cervera, Alfarràs, Alcarràs i Alpicat. 

Per tant, també s’ha demanat a la Renfe la integració dels serveis ferroviaris, i 
això sí que està precisament en petició a la Renfe, per integrar aquests serveis amb 
l’alta velocitat, a la que feia referència abans, que ja que hi és, almenys treure’n el 
màxim rendiment i que estigui integrat.

I per últim, en relació amb l’estació del Pla de Vilanoveta, per part dels Ferro-
carrils de la Generalitat s’està precisament ja estudiant la viabilitat de construir una 
nova estació al polígon industrial del Segre.

Per tots aquests motius que hem exposat, doncs votarem favorablement als quatre 
punts, per tant, per part nostra, es pot fer votació conjunta de tota la PR.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

David Cid Colomer

Bé, des de Catalunya en Comú Podem, nosaltres donarem òbviament suport a 
aquesta proposta de resolució, que va en la línia, com s’apuntava, del que es planteja-
va a la reunió que vam fer la setmana passada amb els diferents grups parlamentaris, 
i també a petició de Comissions Obreres per treballar en l’establiment d’una xarxa 
de rodalies a les terres de Lleida. I jo crec que val la pena, doncs, que treballem con-
juntament aquesta proposta de resolució el conjunt de portaveus. 

I també vam acordar la possibilitat que, no?, en aquest cas, des de Comissions 
Obreres de les terres de Lleida es pogués comparèixer a la comissió per explicar 
també la proposta de la manera més àmplia possible i per tant per treballar en aques-
tes possibles solucions.

Simplement, a partir de les informacions que s’han produït, i també de les con-
sideracions que s’han fet arribar als diferents grups parlamentaris, també recordar, 
no?, que no deixa de ser sorprenent que en aquest cas, des de la Generalitat, si tan-
tes queixes hi ha amb l’operador de rodalies, doncs de cop i volta ara ens trobem 
damunt de la taula que sigui Renfe l’operadora per als propers quinze anys, segons 
la proposta de la Generalitat. Però, en tot cas, bé, segur que ens ho sabran explicar.

La presidenta 

En nom del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula la 
diputada Natàlia Sànchez.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bé, ja s’ha dit una mica tot. A nosaltres també ens hagués agradat arribar a 
aquest debat des d’un altre lloc, no?, més compartit, més consensuat. Malgrat això, 
també hi donarem suport.

I, simplement, afegir una dada més en relació, no?, amb la idea de les línies d’alta 
velocitat i les mancances de les línies convencionals. Una dada que trobo molt inte-
ressant, entre moltes d’altres, del document que Comissions Obreres ens va entregar 
la setmana passada, no?, que les inversions realitzades per l’Estat en línies d’alta 
velocitat han suposat un 70 per cent de la totalitat de les inversions en el ferrocarril 
en els darrers anys, tot i que el nombre d’usuaris de l’alta velocitat suposa única-
ment el 8 per cent del total, mentre que els usuaris de la xarxa convencional suposen 
un 92 per cent. Una qüestió que penso que és important també a tenir en compte en 
el debat que estem tenint. 

La presidenta 

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres pensem que aquesta proposta de resolució, a 
diferència d’altres grups, és oportuna. Sabem perfectament..., hi vam ser presents, 
a la reunió que vam tenir amb els representants de Comissions Obreres en el Parla-
ment, en la que ens van presentar dos projectes, el de rodalies de Lleida i el dels ser-
veis Avant, però hem de recordar que la proposta inicial de rodalies de Lleida feta 
per Comissions Obreres no neix al febrer del 2020, neix a l’octubre del 2018, i es 
va tornar a presentar a l’octubre del 2019. I el fet de que no vinguessin al Parlament  
a presentar-les no vol dir que es reunissin amb representants de tots els grups parla-
mentaris al territori, a Lleida, a la Paeria, per tal d’exposar el seu projecte.

I, per tant, nosaltres entenem perfectament que aquesta proposta de resolució ar-
ribi, ni que sigui en aquest moment, però és una proposta de resolució feta a finals de 
l’any passat, imagino que fruit dels contactes que, hi insisteixo, tots vam tenir amb 
els representants de Comissions Obreres i ens van fer arribar les seves propostes.

Per tant, veiem que és oportuna, sense perjudici de que en qualsevol moment 
tinguem la capacitat de fer una proposta conjunta i donar-li suport també conjunta-
ment, no? Primera qüestió. 

Segona qüestió. Home, ara pot ser també un altre moment oportú pel fet de que 
precisament la Generalitat estigui negociant amb Renfe un contracte per al servei de 
rodalies per als propers quinze anys. I segur que és el moment oportú per poder dur 
a terme una negociació en la mesura en què es pugui posar en marxa el servei de ro-
dalies.

Però, permetin-me que els recordi que el fet de que hi hagi hagut el traspàs o hi 
hagués el traspàs els anys 2010 i 2011 dels serveis de rodalies de la Generalitat de 
Catalunya i no hi hagués contracte, com vostès perfectament han recordat, no va 
ser obstacle perquè a iniciativa del Govern de la Generalitat es posessin en marxa 
els serveis de rodalies de Tarragona i Girona. O sigui, el problema és que el 2014 es 
van posar en marxa els serveis de rodalies de Tarragona i Girona, i no es va posar 
en marxa, perquè, doncs, o no s’hi va pensar o no es va voler o no es va considerar 
oportú, el servei de rodalies de Lleida.

Per tant, insisteixo en la negociació que hi pugui haver ara entre el Govern i 
l’operadora Renfe per prestar servei durant els propers quinze anys, entenem que 
també és un bon moment per posar al damunt de la taula la creació de rodalies de 
Lleida. 

La presidenta

Gràcies. Diputat Rivas, voldria...?
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Javier Rivas Escamilla

Sí, un momentet només. Estoy encantado de que todo el mundo estemos de 
acuerdo por una vez, a ver si pasamos de las musas al teatro y dejan de ser palabras.

Lo que apuntaba el diputado Rodríguez, me ha quitado las palabras de la boca. 
Yo, como todos nosotros, atendemos mucha gente cada día. Este proyecto, que re-
conozco que no es mío –lo he dicho en la exposición inicial–, sino que es un trabajo 
elaborado por Comisiones Obreras, y así lo repito, creo que todos lo teníamos enci-
ma de la mesa. Yo no sé si un día iban a venir al Parlament, parece que a la diputada 
Espigares le molesta que hagamos PRs, pero es nuestro trabajo, es nuestra obliga-
ción, y todo lo que sea bueno para el territorio nosotros lo traemos a este Parlament, 
una, dos, tres, diez veces, las que haga falta, hasta que el Govern deje de decir que 
lo va a estudiar y lo haga de verdad.

Gracias.

La presidenta

Passaríem, doncs, a la votació, entenent que els punts 1 i 2 seran el text de les 
esmenes acceptades al Grup Parlamentari Socialistes. El punt 3 és el text de la reso-
lució i el punt 4 és l’esmena acceptada presentada pels grups parlamentaris de Junts 
per Catalunya i Republicà. D’acord? (Pausa.)

Doncs votaríem, si hi està tothom d’acord, tota la proposta de resolució sencera. 
Vots favorables a la proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre la creació d’un punt d’inspecció fronterer al 
port de Palamós 

250-01035/12

Passem al punt 4 de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució sobre la 
creació d’un punt d’inspecció fronterer al port de Palamós, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat Héctor 
Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Miren, lo que 
hace Ciudadanos siempre es lo mismo: nosotros venimos a defender los intereses de 
todos los catalanes, especialmente somos la voz de aquellos catalanes que han sido 
silenciados por el régimen totalitario separatista, y todos aquellos que ven pisotea-
dos sus derechos precisamente por ustedes. Nosotros seguiremos haciéndoles frente 
con dignidad, como siempre hemos hecho, pese a sus mentiras, que es lo único que 
vienen a contar en este Parlament, denigrando a esta institución. 

Y ahora hablaremos de otro tema que también interesa a todos los catalanes y 
por el que ustedes no han hecho absolutamente nada. Frente a la Cataluña de fanta-
sía, nosotros imponemos una Cataluña real, que es la Cataluña de los ciudadanos.

Miren, el puerto de Palamós es el más importante del norte de Cataluña, tiene 
actividad pesquera, tiene actividad comercial, actividad de pasajeros, actividad de-
portiva y cuenta con un muelle comercial de aproximadamente unos cuatro cientos 
metros –no llega– y cuarenta y tres metros de anchura, y está situado en una de las 
bahías más profundas del Mediterráneo occidental, en el corazón de la Costa Brava. 

Esa situación le permite atracar barcos de gran tonelaje especializados en mer-
cancías a granel y carga general. Y para que veamos la importancia de este puerto 
en el año 2018 pasaron por allí aproximadamente 180.000 toneladas de mercancía, 
pero el puerto tiene una capacidad de quinientas mil toneladas, para que veamos el 
potencial que todavía está por explotar de este puerto.

Nosotros creemos que Palamós tiene que ser la capital portuaria y marítima del 
norte de Cataluña y por ello debemos impulsar el crecimiento del puerto para crear 
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pues esas nuevas oportunidades laborales y hacer del puerto de Palamós un motor 
económico y de referencia de la provincia, y también de Cataluña.

Para consolidar el puerto de Palamós hay que potenciar las instalaciones existen-
tes actualmente, pero también hay que desarrollar los diferentes sectores portuarios. 
Es imprescindible disponer de un punto de inspección fronterizo para permitir la 
entrada de productos de origen animal, vegetal, y también perecederos, procedentes 
de países terceros destinados al consumo humano. 

El punto de inspección fronterizo, este punto de inspección fitosanitario, permi-
tiría a muchas empresas de Girona pues abaratar costes y también convertir Pala-
mós en una auténtica puerta al mar. 

El aumento de la actividad portuaria sería, para nosotros –o nosotros así lo con-
sideramos–, una auténtica locomotora económica que ayudaría a desarrollar todos 
los sectores relacionados, lo que implicaría también la creación de puestos de traba-
jo, tanto directos como indirectos.

La instalación de este PIF, de este punto de inspección fronterizo, puede ser una 
solución, una apuesta relativamente rápida y que requiere una inversión mínima, por 
lo que consideramos que no puede suponer ningún problema para tenerlo en breve 
allí en Palamós.

Esta es nuestra apuesta, esperamos conseguir su apoyo y después ya me pronun-
ciaré sobre las enmiendas.

La presidenta

Gràcies. Per a la defensa de les esmenes presentades, té la paraula, en primer 
lloc, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el diputat Xesco Viaplana.

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, presidenta. La veritat és que amb l’inici que ha fet de la defen-
sa de la proposta de resolució, per ganes els hi votaríem en contra, perquè si vostès 
pretenen arribar a acords..., jo no sé amb quines maneres de fer, però aquesta no és 
suficient. Suposo que també és el motiu pel qual només tenen un únic, sol regidor a 
Palamós, però bé, això cadascú s’ho sap. 

El fet és que aquesta és una reclamació històrica de Palamós. Nosaltres la veiem 
positiva. L’esmena que hem fet és perquè vostès aquí posen «les autoritats portuà-
ries» i no hi tenen cap competència en el port de Palamós. Però bé, igualment, ens 
tapem les orelles, votem a favor de la proposta de resolució, dels dos punts, perquè 
al cap i a la fi estem d’acord amb el que es demana.

Però, a part d’això, després, si no s’ha aconseguit abans no és ni perquè l’ajunta-
ment no hagi volgut ni perquè la Generalitat no hagi fet la feina; sempre els impedi-
ments han vingut per part de l’Estat.

Esperem que iniciaran els tràmits, que és el que s’aprova aquí..., s’aconsegueixi 
aquesta vegada, però a veure si l’Estat compleix.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Continuant amb la defensa de les esmenes, per part del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Narcís Clara. 

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Diputats, convidats, ara feia referència el diputat Viaplana 
sobre el doble discurs que vostè ha fet; «doble» no ho dic en el sentit, sinó realment 
ha fet un inici i després ha parlat de la proposta de resolució. Bé, l’inici està carre-
gat dels seus tòpics. No li contestaré per una simple raó, és que per mi exactament 
no té cap interès.

Respecte al que és la proposta de resolució, que s’anomena el punt d’inspecció 
fronterer, el nostre grup hi ha estat a favor des de sempre. Donem suport a aquesta 
reclamació, tant dels empresaris com de la societat, diguéssim, de Girona, de l’Em-
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pordà, de les empreses properes que en podrien fer servei, i tots aquells altres, evi-
dentment, per tal que aquest port, doncs, potenciar-lo, i perquè pugui ser molt més 
competitiu.

Res més que això. Les esmenes no han estat acceptades, però simplement crèiem 
que milloraven el text, perquè puntualitzaven millor, acotaven qui s’havia de coor-
dinar, però no podem deixar que aquest fet, doncs, ens faci votar en contra d’una 
qüestió que hi hem estat sempre sempre a favor.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. No he entès la primera part de la intervenció del diputat de Ciutadans, 
no tenia res a veure amb el que estem debatent, però bé, tothom defensa les seves 
iniciatives parlamentàries com creu oportú.

Nosaltres li donarem suport, perquè aquest no és un tema que es porti al Parla-
ment de Catalunya per primera vegada. N’hem parlat en alguna altra sessió, se n’ha 
parlat també al Congrés dels Diputats a iniciatives presentades per diputats socia-
listes.

Estem parlant de l’espai Schengen. A mi em consta que hi han contactes d’amb-
dós governs –del Govern de Catalunya i del Govern d’Espanya– per tal de que el 
port de Palamós entri dintre de l’espai Schengen. No és condició suficient que es 
posin d’acord ambdós governs. Com que està justament dintre l’espai Schengen ne-
cessitem que aquest acord entre el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya 
sigui validat per la Unió Europea. En això s’està treballant. 

En tot cas, coincidim amb vostè i amb les intervencions que hi han hagut ante-
riorment també, dels grups d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, que 
el port de Palamós és un port important des del punt de vista també del trànsit de 
mercaderies, que és un dels ports importants de Catalunya i que és necessari, des del 
nostre punt de vista, que entri dintre de l’espai Schengen perquè es puguin justament 
fer a través del port de Palamós els tràmits que aquesta proposta de resolució indica. 

La presidenta

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

David Cid Colomer

Sí, des del nostre grup parlamentari donarem suport a la proposta de resolució. 
Simplement dir que, òbviament, cadascú pot defensar les propostes de resolució com 
vulgui, és lliure i, per tant, cadascú evidentment es pot expressar com vulgui.

En tot cas, jo faré una reflexió que estaria bé que no entréssim en aquests veri-
cuetos, que a més a més intentéssim no donar-nos la turra a uns o a altres i que, a 
més a més, per exemple, bé, segurament si ens posem a parlar de tot, nosaltres po-
dríem parlar de Ciutadans, que és un partit que pacta amb Vox, que a més a més és 
el partit de la casta i de la pasta perquè accepta rebaixes fiscals a les grans  herències, 
o fins i tot que Ciutadans, per exemple, doncs és un partit que és capaç de pactar 
amb Junts per Catalunya per apujar-se el sou de diputats. I a partir d’aquí, doncs, dir 
que no votaríem les propostes de resolució de Ciutadans.

Com que no tenen a veure, una cosa amb l’altra, doncs probablement parlem de 
la proposta de resolució i hi donarem suport, i en tot cas, si ens estalviem també les 
consideracions i les opinions sobre temes que no tenen res a veure amb les propostes 
de resolució, tindrem un debat més serè a les comissions.

La presidenta

En nom de... (Remor de veus.) Eh, diputats, una miqueta d’ordre. Diputat Bertran.
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En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula 
la diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Simplement per dir que ens hi abstindrem. 

La presidenta

Gràcies, diputada. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta reivindicació del punt fronterer per a Palamós 
és una reivindicació que ja ve de fa uns quants anys. S’hi ha estat treballant inten-
sament, han sorgit impediments, darrerament continuen sorgint impediments per 
poder integrar el port de Palamós dintre de lo que seria el punt fronterer de l’espai 
Schengen.

S’han produït avanços; s’han produït avanços en el sentit de que el port de Pa-
lamós ja està autoritzat per a la importació de mercaderies vegetals, la majoria de 
les que transiten, amb una única excepció, que són els cítrics que provenen de l’he-
misferi sud. Suposo que tampoc no deu ser gaire operatiu, però, evidentment, cal 
continuar treballant perquè el port, doncs, tingui aquest reconeixement des d’absolu-
tament tots els punts de vista, també des del punt de vista del transport de passatgers.

I, per tant, donarem suport a aquesta proposta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat 
Héctor Amelló, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Rápidamente. Los comunes siempre salen en defensa de los partidos indepen-
dentistas cuando estos los necesitan, cosa que es habitual.

Miren, al PSC ya también le digo que no me sorprende que jamás entiendan 
nada. Si quiere después se lo explico y seguro que así podrá volver a pactar cuando 
quiera con sus socios separatistas. Y también les digo que sus enmiendas para no-
sotros tienen tan poco interés en este momento que no las vamos a aceptar porque, 
precisamente, no aportan absolutamente nada, cosa que ya suele ser habitual.

La presidenta

Perdó, diputat, amb aquesta esquitxada general no ho he entès. No accepta les 
esmenes? (Pausa.) Molt bé. (Rialles.)

Passaríem ara a la votació, doncs, de la proposta de resolució. Entenc... (Veus de 
fons.) Perdó, un moment, si us plau. Entenc que es mantenen els textos inicials dels 
punts 1 i 2 i ningú m’havia manifestat la votació separada. 

Senyor Pujol, volia fer alguna apreciació? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs, si els sembla, passaríem a la votació dels punts 1 i 2, o sigui, de tota la 

proposta de resolució, amb el text que ha proposat. 
Vots a favor?
Doncs la proposta queda aprovada per unanimitat. (Veus de fons.) Ah, perdó! 

(Remor de veus. Rialles.) Perdó. Per tant, són...
Vots contraris?
Abstencions?
Per tant, serien 20 vots a favor i 1 abstenció.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució. 
Si no els semblés malament, passaríem al punt 8 ara, perquè hi ha un diputat que 

ho havia demanat perquè havia de marxar, i després faríem el punt 5. Anem molt bé 
d’horari, no crec que això impliqui res. Si ningú hi té cap inconvenient... (Pausa.)
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Proposta de resolució sobre la implantació d’un bus exprés entre l’Alt 
Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona 

250-01081/12

Passaríem, doncs, al punt 8... –inconvenient no, però jo al final no el trobaré...–, 
que és la implantació d’un bus exprés entre l’Alt Penedès i la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Ha estat presentat pel Grup Parlamentari Republicà, i per a la seva de-
fensa té la paraula la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Bé, doncs, com ara ja feia referència al títol de la proposta 
de resolució la presidenta de la comissió, portem en aquesta comissió una demanda 
històrica dels estudiants universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona que 
vivim a la comarca de l’Alt Penedès.

Actualment, i des de fa ja molts anys, els joves de la comarca, per poder arribar 
a la Universitat Autònoma de Barcelona via transport públic, ho hem de fer utilit-
zant la línia de Renfe R4, anar fins a Martorell, allà fer transbord a agafar l’R8 i, un 
cop arribem a l’estació de Cerdanyola Universitat, agafar un bus llançadora que ens 
portarà fins a la facultat en qüestió. 

Aquest trajecte suposa aproximadament una hora i mitja, sempre que no es tin-
guin en compte els retards constants que estem acostumats a viure en el transport de 
la Renfe, perquè si un tren ja arriba amb retard això el que provoca és que no s’ar-
ribi a temps a agafar el següent tren per fer transbord. Per tant, els estudiants s’han 
d’esperar una hora més a l’estació per poder agafar el següent tren, perquè només en 
passa un cada hora, i això, doncs, suposa entrar tard a les classes, etcètera. 

Amb el transport privat, en aquest cas, es tarda una durada, aproximadament, de 
mitja hora, però el que és una evidència és que el cost del trajecte s’arriba a multi-
plicar per cinc i, avui en dia, doncs, els joves no ens podem permetre destinar tants 
recursos econòmics per poder anar a estudiar. A banda que som una generació molt 
conscienciada per fer front a l’emergència climàtica. Per això també volem apostar 
pel transport públic.

Com us deia al principi de la intervenció, aquesta demanda és històrica entre els 
joves de la comarca. Per això avui també porto més de cent signatures recollides 
entre tots els estudiants actualment universitaris de la comarca que van a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, perquè, com deia, és aquesta demanda reivindicada 
des de fa molt de temps, i ara s’ha creat aquesta plataforma estudiantil, doncs, per-
què sigui una realitat. 

Per tant, el que portem avui a aquesta comissió és aquesta demanda històrica de 
tants anys, i que esperem que vegi la llum, que és la creació i la implementació d’una 
línia de bus exprés entre la comarca de l’Alt Penedès i la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb parades a Sant Sadurní d’Anoia i a Vilafranca del Penedès i que es-
perem que aquest servei entri en funcionament al més aviat possible.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. No hi han esmenes presentades a aquesta proposta de resolució. Té la 
paraula, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Da-
vid Bertran.

David Bertran Román

Gràcies, presidenta. Doncs per anunciar que nosaltres votarem favorablement a 
aquesta proposta de resolució, en tant que és una proposta que fomenta la cohesió 
territorial i que aquells estudiants que viuen més enllà del que és l’àrea metropoli-
tana també puguin assistir en igualtat de condicions, amb un temps correcte, a la 
universitat, i en aquest cas a la Universitat Autònoma de Barcelona, que pensem que 
és una cosa que hauria de donar-se al conjunt del territori.
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Com a petita anècdota, jo tinc un amic que és de la Vall de Boí i que, clar, ell, 
quan agafa l’autobús, doncs, des de la Vall de Boí –bé, agafava– per anar a la univer-
sitat els caps de setmana trigava vora quasi quatre hores, no?, en arribar a Barcelona. 
Llavors, en aquest sentit, dir que és molt important que qualsevol jove, independent-
ment d’on visqui, doncs pugui tenir igualtat d’oportunitats per a estudiar, ja visqui a 
la Vall de Boí o ja visqui a Barcelona ciutat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Per anunciar el vot favorable del meu grup parlamentari.

La presidenta

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

David Cid Colomer

Nosaltres també votarem favorablement a la proposta de resolució.

La presidenta

En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la diputada 
Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Sumar-nos al suport a aquesta proposta. 

La presidenta

En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, també per anunciar el suport a aquesta proposta. Però sí que vull fer algun 
comentari, un parell de comentaris, no? 

Puc entendre tots els arguments que es donen per fer aquesta proposta; el que no 
comparteixo és el de l’emergència climàtica. És a dir, el de proposar..., dir que tenim 
un servei de trens, tenim un servei de rodalies, i el que es demana és posar un servei 
de bus que va per carretera, cremant gasoil, doncs no em fa la impressió que l’argu-
ment climàtic sigui fonamental en aquest cas, no? Però, en qualsevol cas, entenem 
la reivindicació, entenem la demanda. 

Bé, i aprofito per afegir-hi un altre element. Si hi han disfuncions amb els hora-
ris, amb els horaris, no amb les incidències que, evidentment, és una altra qüestió, 
és un altre problema..., però si hi han problemes amb els horaris o hi han proble-
mes amb les coordinacions dels trens de diferentes línies, home, la competència en 
aquest aspecte sí que la té la Generalitat de Catalunya. I han estat en molts altres 
casos en els que s’han adoptat mesures i decisions precisament per facilitar aquesta 
coordinació entre trens de diferentes línies per facilitar la mobilitat.

Però, en qualsevol cas, com que entenem la demanda i, evidentment, disposar 
d’un servei de bus que pugui anar directe a l’Autònoma pot ser una millora per als 
estudiants del conjunt del Penedès, doncs donarem suport a la proposta. 

La presidenta

Gràcies. Té, per últim, la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, el diputat Eduard Pujol. 

Eduard Pujol i Bonell

Bé, tots els diputats han fet via, jo m’allargaré una mica més. La UAB, Autò-
noma, ha celebrat recentment el seu cinquantè aniversari. L’Autònoma va néixer 
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l’any 68. Avui s’hi poden cursar cent cinc titulacions de grau, programes de màster 
universitari, 133 programes de màster propi. Hi ha 26.000 estudiants de grau que 
hi passen cada dia, per la UAB, tres mil estudiants de màster universitari, etcètera. 
Això és una gentada de por i per l’Autònoma hi passa molta gent, hi fa vida molta 
gent, l’Autònoma mou molta gent. 

Però l’Autònoma té un pecat original. La llegenda diu que es va instal·lar just on 
és perquè era una manera de treure els estudiants fora de Barcelona, perquè, ja se 
sap, en el tardofranquisme parlar dels estudiants era un grup de perill, era sinònim 
de lluita contra la repressió del règim i això no casava massa bé amb els interessos 
d’un franquisme moribund. Això ho diu la llegenda. 

Total, que el que no diu la llegenda i és cert és que els estudiants van quedar 
lluny de Barcelona. Però des d’aleshores anar a l’Autònoma sempre ha sigut un mal-
son per a tots els que no poden utilitzar els ferrocarrils. De fet, ningú com l’Autò-
noma i els seus estudiants han pogut veure el salt de qualitat enorme en el servei de 
Ferrocarrils de la Generalitat d’ençà l’any 79.

Però per als que no tenen accés a aquesta opció de transport públic –i aquest és 
el cas, el cas del Penedès– l’Autònoma té una combinació per arribar-hi, tradicional-
ment, per dir-ho suau, molt complicada.

Feta aquesta exposició marc, per a situar-nos, avui debatem una proposta de re-
solució que, com explicava la diputada Ribas, demana de manera lògica, sensata, 
amb un sentit comú arrabassador, una solució de transport públic per al Penedès, 
bàsicament per als joves del Penedès, per als estudiants del Penedès, pel que fa a la 
connexió amb la UAB, la Universitat Autònoma a Bellaterra.

Vilafranca, com s’ha dit, té tren, el tren de la Renfe. Cap al nord comunica amb 
Barcelona, i per tant també amb Martorell, des d’on hi ha una connexió cap al Vallès 
i l’Autònoma; és l’R8. Aquest és un bon servei per als estudiants del Baix Llobregat 
nord i per als martorellencs, però no pas per als del Penedès, perquè de Vilafranca 
a Martorell és un calvari. 

Si es posa en marxa el servei amb bus Penedès-Autònoma, s’oferirà un servei 
lògic, hi insistim, donant resposta a una solució liderada i exigida tossudament, de-
manada per l’Ajuntament de Vilafranca i l’alcalde Pere Regull, aprovada al ple de 
Vilafranca el 23 de gener del 18, per bé que és una solució de territori, de comarca 
i no pas únicament de ciutat o de capitalitat penedesenca. 

L’estació de bus de Vilafranca està a pocs metres de l’accés central de l’AP-7 i, 
des d’aquí, amb parada inclosa a Sant Sadurní, anar a Bellaterra amb bus i per una 
via ràpida com l’autopista serà, efectivament, un viatge ràpid i directe que es podria 
fer, si el plec de condicions així ho assenyala, amb autobús elèctric i s’ha acabat el 
problema de la contaminació. 

Quaranta-cinc quilòmetres per autopista és un trajecte molt ràpid que obrirà no-
ves possibilitats d’estudiar a la UAB a molts joves.

Per a la història quedarà el transbordament a la Renfe de Martorell o, més en-
rere, l’obligatori viatge amb tren de més d’una hora fins a plaça Catalunya, des de 
Vilafranca, on s’havia de fer transbord a ferrocarrils i anar cap a l’Autònoma, cosa 
que feia, poca broma, que entre l’anada i la tornada hi podies dedicar cinc hores 
cada dia.

Com que això és una monstruositat, el viatge en cotxe per carretera ha estat un 
clàssic. Ara es proposa fer el camí a la inversa: posar les coses fàcils perquè el més 
lògic no sigui agafar el cotxe petit, sinó que sigui agafar aquest bus. 

Per tant, donarem suport absolut a la resolució, però sempre hi ha un però: vo-
tarem una moció que demana un esforç que ja s’està fent. És important que la gent 
de la plataforma i els estudiants..., que tothom ho sàpiga: aquest esforç ja s’està fent.

El que es demana en aquesta proposta el Govern del país ja ho està fent. El De-
partament de Territori va iniciar fa mesos els treballs per posar en marxa aquesta 
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nova línia de bus entre Vilafranca i l’Autònoma i, en la mesura que és un servei nou, 
s’estan cobrint els tràmits legals necessaris. 

Quins són aquests tràmits legals? La comunicació prèvia a la Unió Europea un 
any abans de la licitació i la publicació del corresponent anunci al Diari Oficial de 
la Unió Europea. És bàsic, és essencial i s’ha de complir. S’està complint.

Ara mateix en quin punt estem? Doncs comunico als membres d’aquesta comis-
sió que aquesta comunicació ja es pot trobar penjada al Diari Oficial de la Unió 
Europea, amb data de 21 de gener. Ho dic perquè no estem parlant de supòsits, de 
«podria ser que un dia...», no, no, és obra de govern, concreta i adequada al calen-
dari i a les obligacions legals imposades a Europa.

Concretant, el Penedès tindrà la connexió somiada amb l’Autònoma, la línia Pe-
nedès - Vilafranca - Sant Sadurní - UAB és una necessitat. La línia que es demana 
té tot el sentit del món. 

Aquesta moció recull una demanda del territori, però el Govern ja ha iniciat, hi 
insisteixo, la feina perquè un dia, seguint el calendari, el bus surti de Vilafranca ple 
d’estudiants, d’il·lusions i d’oportunitats. 

I vaig acabant. Ara bé, avui m’agradaria fer un afegit. No només defensem allò 
que ja s’està fent, sinó que defensem que s’estudiï, es treballi i es concreti també, amb 
una visió més àmplia de vegueria, amb una visió de servei, hi insisteixo, més ampli, 
que la línia, un cop posada en marxa, arribi el dia que incorpori serveis des del Ven-
drell, des de la capitalitat del Baix Penedès.

D’això se’n diu «equilibri territorial», hi hem de treballar, se’n diu multiplicar 
els efectes positius del que ara ja és una gran decisió, una actuació important del 
departament.

Però per a l’excel·lència sempre ens falta el segon pas. Ho volia expressar perquè 
consti i perquè hi hagi un dia que això sigui realitat.

Moltes gràcies. 

La presidenta 

Gràcies, diputat.
Com que no hi han esmenes, doncs passaríem a la votació. 
Vots favorables a la proposta de resolució? 
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682 
250-01036/12

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 5. I amb 
això acabaríem l’ordre del dia de la comissió. (Veus de fons.) Sí. És una proposta 
de resolució sobre el millorament viari de la carretera GI-682, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula, per a la seva defensa, el diputat Héctor 
Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Primeramente, permítanme darles la bienvenida y saludar a 
los concejales de Lloret de Mar que hoy nos acompañan. 

Los que vivimos en Girona somos conscientes y sabemos que es la provincia de 
Cataluña con más quilómetros de carretera con peligro muy alto de siniestralidad. 
Y no solo eso, sino que además tenemos unas deficientes conexiones entre el este 
y el oeste de la provincia y también muchos accesos a las poblaciones de costa con 
carreteras realmente complicadas y un intenso tráfico en verano, y también durante 
los puentes y los festivos. 

Y así sucede en la carretera GI-682, entre Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols, 
que es una carretera muy transitada. Ciertamente es muy bella por todo el entorno que 
la rodea, pero también es una carretera muy peligrosa, tiene más de 350 curvas, tie-
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ne una visibilidad sumamente reducida, tiene cambios de rasante, tiene un montón de 
accesos a urbanizaciones. 

En el tramo de Lloret a Sant Feliu sus accesos y salidas de estas urbanizaciones 
muchas veces se hace en condiciones sumamente precarias, que ponen en riesgo a 
quien las realiza, pero también a otros conductores de la vía, y por ello considera-
mos necesario realizar un estudio técnico para ver las medidas que se deben reali-
zar para mejorar la seguridad y mejorar el tráfico, especialmente en los accesos y 
salidas de las urbanizaciones. Y es evidente que solicitamos que estas medidas se 
implementen y exista un calendario de actuaciones. 

También les informo de que el pasado día 28 de octubre todos los partidos con 
representación en el Ayuntamiento de Lloret ya acordaron instar a la Generalitat a 
remodelar la carretera GI-682, y por eso también me gustaría decirles, y así lo es-
peramos, que hoy sean consecuente entre lo que se votó en aquel momento y lo que 
hoy ustedes vayan a votar aquí.

Sí que les quería ya comentar que hemos aceptado una transacción. Hemos aña-
dido la enmienda número 2. Se ha aceptado añadirla como un nuevo punto en la 
propuesta de resolución, que se añadiría como punto número 4.

La presidenta

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

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, ja ho saben vostès, que una de les preocu-
pacions del Govern de la Generalitat és la seguretat viària i, per tant, des d’aquest 
punt de vista s’han anat fent intervencions diverses. I hi ha una tradició, diguem-ne, 
d’anar fent intervencions a les carreteres amb més índexs de sinistralitat. 

No és el cas d’aquesta carretera, la GI-682. Malgrat que s’apunti que hi han molts 
punts negres, creiem que és una afirmació sense cap base, diguem-ne, documental, 
sinó que simplement és un parlar.

És veritat, és una carretera revoltada, és una carretera com tantes altres existei-
xen en el país i, per tant, segurament hi han altres carreteres que han de ser també 
objecte d’intervenció.

Es veritat, tot i així, que tot i no ser un punt d’intervenció o un punt màxim 
d’accidents, és una de les carreteres que el Govern de la Generalitat té previst d’in-
tervenir-hi. De fet, s’hi està treballant i, per tant, des d’aquest punt de vista en els 
pressupostos hi ha una partida destinada a estudis, entre els quals hi ha inclosa 
aquesta carretera.

És més, per això una de les esmenes anava en aquest sentit, hi ha prevista també 
l’aplicació, la intervenció de manera immediata ja de la situació d’algunes mesures 
correctores per a accidents, per evitar sobretot els accidents de motoristes i les con-
seqüències dels accidents de motoristes. 

Per tant, des d’aquest punt de vista hi ha la previsió de situar-hi alguns elements 
de protecció especialment per fer menys lesius els eventuals accidents de motocicle-
tes. Per tant, creiem que des d’aquest punt de vista donem cobertura a la necessitat 
expressada pel ple de l’Ajuntament de Lloret.

I, en tot cas, com que algú ens demana conseqüència, ser conseqüents, jo també 
els diria una qüestió: si cal ser conseqüents, com que aquests recursos surten a tra-
vés d’un pressupost públic, perquè no hi ha altra manera de fer les coses que amb 
recursos públics, en conseqüència, segurament, creiem que tothom donarà suport al 
pressupost del Govern de la Generalitat. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. En nom ara del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Narcís Clara.
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Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Diputats. Bé, jo el que no voldria és contribuir al llenguatge 
que es fa servir i que no té relació amb la realitat. Crec que aquest és un dels errors que 
els que estem en política, encara que només sigui de forma temporal, hem de procurar 
–tot i que potser és difícil–, doncs, de no caure-hi mai.

Perquè aquí s’ha dit que és una carretera «sumamente peligrosa». Bé, s’han fet 
estudis, s’han realitzat estudis. En primer lloc, s’ha fet una anàlisi de l’accidentali-
tat d’aquesta carretera i els resultats no tenen correspondència amb aquest planteja-
ment, que es basa en unes hipòtesis que, com a mínim, són molt discutibles, atès que 
la concentració d’accidents greus és inferior al d’altres vies de Catalunya, clarament.

Vostès, per exemple, fan especial esment als punts d’intersecció. Doncs bé, les 
dades mostren que en aquests punts només intervenen el 7 per cent dels accidents 
totals, i tampoc s’observa cap evidència de que superin els límits de velocitat. Sí que 
és cert que a l’entrada de Tossa, que hi ha un canvi de setanta quilòmetres per hora 
a quaranta, lògicament, doncs alguns conductors el traspassen, però en absolut és 
res ni greu ni general. 

En segon lloc, aquesta carretera té trams molt diferenciats i en canvi vostès no 
ho tenen present, això. La freqüència de trànsit entre el tram, per exemple, de Lloret 
a Sant Feliu –Sant Feliu de Guíxols, òbviament– o de Tossa a Sant Feliu, per exem-
ple, no té a veure amb els anteriors, aquest és molt més baix, i vostès això, doncs, 
no ho tenen present.

Tot i així, atès que..., i això sí que causa satisfacció, vostès han acceptat la nostra 
esmena, que per nosaltres era la més important –i ara els hi diré per què–, i vota-
rem a favor de tota la resta de punts. Per què consideràvem que era la més important 
l’esmena que havíem presentat? Doncs bé, perquè justament les dades ens diuen que 
allò que és més urgent de solucionar, perquè és allà on es produeixen més accidents, 
són els xocs que han detectat dels motoristes, i per tant s’ha proposat que de forma 
immediata –ho repeteixo, immediata, no pas amb un calendari; bé, un calendari im-
mediat, si vostè ho vol– es realitzés una millora dels sistemes de protecció per als 
motoristes en el tram on aquest problema és més rellevant. És això, és fer l’estudi i en  
base a aquest decidir on s’ha d’intervenir.

Ja he dit, i ho repeteixo, que votarem a favor de tota la proposició.
Gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Per anunciar el vot favorable del Grup Socialistes.

La presidenta

En nom del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula el dipu-
tat David Cid.

David Cid Colomer

També votarem favorablement a la proposta de resolució.

La presidenta

En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, té la paraula 
la diputada Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Nosaltres també creiem que..., malgrat que compartim alguns dels punts, vota-
rem separat. Fa l’exposició de motius i les solucions que plantegen fa un mica un 
totum revolutum sobre la situació, planteja que tota la carretera està en les matei-
xes condicions, quan no és així, i, a més a més, nosaltres creiem que el territori, en 



DSPC-C 443
19 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CT  36

aquest cas, aquestes carreteres en concret tenen altres prioritats. Tanmateix, evi-
dentment, no estem en contra d’estudiar i revisar aquestes vies especialment per a la 
millora i per reduir o eliminar, erradicar l’accidentalitat. 

En aquest sentit, nosaltres demanaríem la votació separada del punt 4.

La presidenta

Molt bé, gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Per anunciar que hi votarem favorablement. 

La presidenta

Diputat Héctor Amelló, vol fer ús de la paraula?

Héctor Amelló Montiu

Sí, muy brevemente, presidenta. Bueno, primeramente, agradecer el voto positivo 
de los diferentes grupos, porque yo creo que las mejoras en esta carretera no sola-
mente llevan a mejorar la carretera, sino que van a mejorar la viabilidad y después, 
por supuesto, la vida de los ciudadanos.

Pero también les digo que nosotros lo hemos puesto muy fácil. Lo que les hemos 
dicho es que hagamos el estudio, decidan qué medidas se tienen que adoptar, en qué 
puntos y dónde, y a partir de ahí actúen, y es lo que se les pide.

Y yo creo que es una medida sencilla y que lo que viene a plantear es precisa-
mente la planificación de cómo mejorar una vía. Y creo que por mucho que digan, 
la medida es buena, si no, no la votarían a favor.

La presidenta

Gràcies. S’ha demanat una votació separada, que és aquest nou punt 4, que en 
realitat és l’esmena número 2 acceptada constituïda en punt 4, d’acord? (Pausa.)

Votaríem, doncs, si els sembla, els punts 1, 2 i 3 conjuntament, i després el punt 4,  
d’acord?

Vots a favor dels punts 1, 2 i 3 de la proposta de resolució?
Doncs queda aprovada per unanimitat... No. Perdó, diputada... (Veus de fons.) 

No, no, no, no, soc jo, perdó.
Són 20 vots favorables.
Vots contraris?
Abstencions?
Doncs queden aprovats els punts 1, 2 i 3 per 20 vots favorables, cap vot contrari 

i 1 abstenció.
Passaríem ara a votació el punt 4, que és aquest nou punt. 
Vots favorables?
Ara sí, per unanimitat.
Per tant, queda, la proposta de resolució, aprovada.
I aquesta era la darrera proposta de resolució.
Gràcies a tots i totes, i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i tretze minuts.
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