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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES

Proposta de resolució sobre la integració 

tarifària de Manlleu, Torelló i Ripoll a la sise-

na corona de transport metropolità

Tram. 250-01097/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 66158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 20.05.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors 

Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 

estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 

Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 

Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Les poblacions de Manlleu, Torelló i Ripoll no estan 

incloses a la sisena corona de rodalies, de manera que 

els usuaris d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès no es 

poden bene�ciar dels avantatges de la tarifa integrada 

de transports ni de l’augment de la freqüència del pas 

dels trens de manera que queden exclosos de la com-

binació que aquesta integració els permetria conjugar 

amb altres mitjans de transport.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Incorporar les estacions de Manlleu, Torelló i Ripoll 

a la sisena corona de rodalies.

– Establir una tarifa integrada de transport per als 

usuaris procedents de les indicades poblacions.

– Augmentar la freqüència de pas dels trens a � de fa-

cilitar la utilització del ferrocarril amb altres mitjans 

de transport públic de les comarques d’Osona, la Gar-

rotxa i el Ripollès.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu i M. Dolors 

Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades
Reg. 72484; 72494 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 07.07.2014

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana de Catalunya (reg. 72484)

1 Esmena núm. 1

De modi�cació

GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

De tota la proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

«– Prendre mesures transitòries �ns a la incorporació 

de la T-Mobilitat per tal d’incorporar les estacions de 

Manlleu, Torelló i �ns a Ripoll en el sistema de tarifa 

integrada, ja sigui a través de la incorporació a la si-

sena corona de rodalies o bé prenent alguna mesura 

excepcional.

– Acordar, amb celeritat, amb el Ministerio de Fomen-

to la possibilitat o no la incorporació de totes les esta-

cions de la província de Barcelona al sistema de tarifa 

integrada de Rodalies i donin una resposta el més aviat  

possible als municipis amb estacions no incloses a la 

tarifa integrada.

– Estudiar l’augment de la freqüència de pas dels trens 

a � de facilitar la utilització del ferrocarril amb altres 

mitjans de transport públic de les comarques d’Osona, 

la Garrotxa i el Ripollès.

– Demanar al Ministerio de Fomento, responsable de 

les estacions de Rodalies, que les màquines expenedo-

res de bitllets del tren que s’instal·lin o estiguin instal-

lades a les estacions, siguin gestionades per ADIF o 

per Renfe, permetin fer ús de tarifes especials i de pa-

gar en efectiu

– Augmentar la freqüència de pas dels trens a � de fa-

cilitar la utilització del ferrocarril amb altres mitjans 

de transport públic de les comarques d’Osona, la Gar-

rotxa i el Ripollès.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-

vergència i Unió (reg. 72494)

1 Esmena núm. 1

De modi�cació

GP de Convergència i Unió (1)

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-

neralitat a: 

– Analitzar la viabilitat de la incorporació dels muni-

cipis de Manlleu, Torelló i Ripoll en el sistema tarifari 

integrat en el moment de la implantació del seu nou 
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sistema de gestió derivat de la incorporació de la tec-

nologia sense contacte.

– Analitzar la millora dels serveis ferroviaris a Osona 

i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de trans-

port per carretera amb la Garrotxa, en el marc del Pla 

de Transport de Viatgers de Catalunya.»


