
TAUL A DE CONT INGUT

Constitució de la comissió
410-00015/11 3

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 
Reglament del Parlament) 3

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària de la comissió 3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · sèrie C · número 18

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió 1, de constitució, dijous 28 de gener de 2016

Presidència de la M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís

Presidència de l’I. Sr. Germà Bel Queralt



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.

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 18
28 de gener de 2016

Sessió 1 de la CMAS 3 

Sessió 1 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) s’obre a la una del mig-
dia. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general i la lletra-
da Immaculada Folchi I Bonafonte.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Germà Bel Queralt, Montser-
rat Candini i Puig, Carmina Castellví Vallverdú, Ferran Civit Martí, Meritxell Roigé i Pedrola, 
Maria Dolors Rovirola i Coromí, Marc Sanglas i Alcantarilla, Josep-Miquel Sendra i Vellvé, 
David Rodríguez i González, pel G. P. de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, Marina Bravo 
Sobrino, Francisco Javier Domínguez Serrano i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; 
Marta Moreta Rovira i Jordi Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Sa-
torres i Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra 
i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 410-00015/11). 
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).
3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió.

Constitució de la comissió

410-00015/11

Anem a constituir la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
Algun grup notifica substitucions per a aquesta sessió? (Pausa.)

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la presidència d’aquesta comissió corres-
pon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat president el senyor Germà Bel 
Queralt.

La comissió ratifica aquesta proposta? (Pausa.)

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i secretari o secretària 
de la comissió

Cal procedir ara a l’elecció de la resta de membres de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer per 

assentiment si tots els grups hi estan d’acord, atès que hi ha una única candidatura per 
a cada lloc a proveir.

La candidata proposada per a la vicepresidència, que correspon al Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot, és la senyora Jéssica Albiach Satorres. I el candidat pro-
posat per a la secretaria, que correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, és el se-
nyor David Rodríguez i González.

Es poden considerar elegits, per assentiment, la vicepresidenta i el secretari d’aques-
ta comissió? (Pausa.) D’acord.

Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: president, senyor Germà Bel Que-
ralt; vicepresidenta, senyora Jéssica Albiach Satorres, i secretari, senyor David Rodrí-
guez i González.

Prego a les persones que han estat elegides que ocupin el seu lloc a la Mesa.
Molt bona feina, moltes gràcies, i ja només... 
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)
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El president de la comissió (Germà Bel Queralt)

Hola, bon dia. Hi ha l’ús de fer una breu intervenció inaugural de la comissió i jo la 
faré.

Primer, crec que és un plaer constituir esta comissió el dia mundial de la lluita con-
tra l’escalfament global, que és avui.

A vegades, en la meua professió, quasi tothom diu que la seua classe és la més im-
portant. Jo sempre dic que la meua és de les menys importants, perquè no és instrumen-
tal; els alumnes riuen, però és veritat, no és de les més importants.

Però jo sí que crec que esta comissió és de les més importants d’este Parlament, pels 
temes que toca i per les competències substantives de la Generalitat de Catalunya en la 
matèria, que no es dóna en tots i cadascun dels altres casos. 

Moltes vegades hi ha política declarativa; esta comissió té la possibilitat de fer po-
lítica substantiva, perquè esta comissió té funcions importants en el que és la regulació 
del trànsit, que és un dels principals aportants al canvi climàtic, a l’emissió de gasos, a 
la contaminació. No en faré un discurs, només diré que per l’emissió de partícules fines 
de menys de dos micròmetres, menys de dos i mig micròmetres, los xiquets de l’àrea ur-
bana de Barcelona viuen un any i un terç d’any menys de vida.

I també –recordin que sóc de l’Ebre– és una comissió que té importància per –tam-
bé, però només comentar una cosa– totes les angoixes i preocupacions que té la gent de 
tots los territoris de Catalunya per la disponibilitat i la regulació d’aigua i l’efecte dels 
seus usos i disponibilitats sobre el medi ambient en concret, no en general.

Crec que tenim molta feina, crec que és una feina important, que és una feina que no 
només és declarativa, sinó que pot tenir efectes substantius, i a més crec que començarem 
fort, amb una iniciativa del Govern, que és la primera gran iniciativa legislativa que s’ha 
aprovat, que és la llei del canvi climàtic. Serà la seua feina d’avaluar esta iniciativa, fer 
esmenes, corregir-la o no corregir-la; és una funció dels diputats que la tramitaran.

La funció de la Mesa serà actuar de forma que tothom tingui les mateixes opor-
tunitats i les úniques diferències siguin establertes per la representativitat del nombre 
d’electors.

Moltes gràcies. I ens anirem veient.
Los anuncio que molt probablement la primera comissió, la comissió en què haja de 

comparèixer el conseller, la farem conjunta amb la Comissió de Territori per a tenir..., 
ens acabem de segregar –per cert, som los segregats, nosaltres; és un estatus que va bé 
que tinguem–, i llavors que segurament la farem conjunta amb lo conseller de Territori 
i Sostenibilitat, la qual cosa vol dir que podria no celebrar-se en l’horari que tindrem re-
gularment previst per la comissió; sí, el mateix dia, dimecres, però no necessàriament a 
la mateixa hora. Llavors, tan prompte tinguem la informació, els avisarem.

Algú vol dir algunes paraules o...? Tenim temps, perquè la propera és a i quart i es 
pot arribar puntual, no cal arribar amb antelació.

I si ningú no vol dir res, doncs ja mos veurem el proper dia.
(Veus de fons.)
Me diuen que he de dir que s’aixeca la sessió, que conste en acta.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i cinc minuts.
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