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Sessió 15 de la CMAS

La sessió de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS), tinguda per video-

conferència, s’obre a tres quarts de tres de la tarda i deu minuts. Presideix Lucas Silvano 

Ferro Solé, acompanyat del vicepresident, David Bertran Román, i de la secretària, Rosa 

Maria Ibarra Ollé. Assisteixen la Mesa el lletrat major i el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino 

Fernández Riol, Dimas Gragera Velaz, Javier Rivas Escamilla i Alfonso Sánchez Fisac, pel 

G. P. de Ciutadans; Elsa Artadi i Vila, Narcís Clara Lloret, Glòria Freixa i Vilardell, Imma Ga-

llardo Barceló, Josep Puig i Boix i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Jordi Albert i Caballero, Ferran Civit i Martí, Irene Fornós Curto, Mònica Palacín París, Marc 

Sanglas i Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, pel G. P. Republicà, i Jordi Terrades  

i Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre l’economia circular (tram. 250-00981/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 428, 50; esmenes: BOPC 469, 19).

2. Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria urgent per a nous pro-

jectes d’incineració de residus (tram. 250-01152/12). Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-

tuent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 516, 22; esmenes: BOPC 563, 6).

3. Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura de Catalunya 

a les Terres de l’Ebre (tram. 250-01378/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 637, 49; esmenes: BOPC 693, 66).

4. Proposta de resolució sobre la transició energètica (tram. 250-01379/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 637, 50; esmenes: BOPC 693, 67).

5. Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de conscienciació medi-

ambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19 (tram. 250-01395/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 649, 39; esmenes: BOPC 693, 68).

6. Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia en l’etapa post-

confinament (tram. 250-01414/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 649, 62; esme-

nes: BOPC 693, 71).

7. Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes 

d’interconnexió elèctrica amb França (tram. 250-01492/12). Grup Parlamentari de Catalu-

nya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 671, 102; esmenes: BOPC 708, 6).

8. Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de ceta-

cis de les costes catalanes (tram. 250-01511/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-

sentat: BOPC 688, 11; esmenes: BOPC 719, 59).

El president

Molt bona tarda a tots i totes en aquesta Comissió de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del president.) ...extraordinaris que hem tingut i la situació extraordinària que hem 
tingut durant aquests mesos, que ja feia temps que no ens reuníem i, per tant, molt 
content de que estiguem tots i totes avui aquí. 

Primer de tot, si algun grup parlamentari ha de comunicar alguna substitució... 



DSPC-C 614
11 de novembre de 2020

Sessió 15 de la CMAS  4

Francisco Javier Domínguez Serrano

Del Grup de Ciutadans, comentar que la Marina Bravo i l’Héctor Amelló no es-
taran. I, en el seu lloc, estan Dimas Gragera i Alfonso Sánchez.

El president

Moltes gràcies, perfecte. Algun altre grup?

Narcís Clara Lloret

Sí; pel Grup de Junts per Catalunya, la diputada Imma Gallardo substitueix la 
diputada Anna Geli.

El president

Perfecte. Algun grup més? (Pausa.) D’acord. Doncs ja ho tindríem.
Si cap grup vol fer cap més comunicació a la presidència, comencem amb l’or-

dre del dia.

Proposta de resolució sobre l’economia circular
250-00981/12

Amb el primer punt, la proposta de resolució sobre l’economia circular, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Tenen la paraula.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bona tarda. Tal y como se expone en la propuesta sobre la economía circular 
que presenta el Grupo de Ciudadanos, en 2012 se aprobó la estratègia Catalunya 
2020 –Ecat 2020–, y esta estrategia tenía varios objetivos. Primero, la mejora de la 
competitividad de la economía y de la ocupación, y reorientar el modelo productivo 
hacia el crecimiento inteligente, sostenible, integrador, según promueve la propia 
Unión Europea. 

Uno de los ejes estratégicos era impulsar una economía más eficiente en el uso 
de recursos. Y del 2012, pasamos al 2015, con un acord de govern, el 73, del 2015, 
en el que se recoge la necesidad de promover la economía verde y de elaborar un 
pacto de sostenibilidad, de impulso y desarrollo de la economía verde, como un ám-
bito estratégico.

¿Pero qué es, en realidad, la economía verde real, realmente? Es la mejora del 
bienestar humano y la equidad social, a la vez que, de esta manera, se reduce sig-
nificativamente los riesgos ambientales. Aumentar ingresos y aumentar la ocupa-
ción, a través de inversiones públicas y privadas, pero inversiones que disminuyan 
las emisiones de carbono, disminuya la contaminación, una mayor eficiencia ener-
gética, más optimización de los recursos y frenando la pérdida de biodiversidad, 
etcétera. 

Hasta aquí, supongo que todos estamos totalmente de acuerdo, como se ha ex-
presado en muchas otras ocasiones aquí, en el Parlament. ¿Pero qué pide Ciuda-
danos en esta propuesta? Pues, ni más ni menos, pide indicadores. Necesitamos 
indicadores que nos digan si lo que estamos haciendo mejora o empeora la situa-
ción.

Para mejorar, debemos conocer el efecto de las políticas que aprobamos. No sir-
ve para nada aprobar estrategias Catalunya 2020, o no sirven tampoco para nada los 
acuerdos de govern, si no hacemos después un seguimiento de cómo se están cum-
pliendo estas buenas intenciones. 

Según la Comisión Europea, hay una serie de indicadores clave, entre otros mu-
chos, pero hay unos que son clave como son el uso de materias primas, residuos, 
compra verde pública, están explicados en la moción. 

Por lo tanto, y resumiendo, ¿qué hacemos en esta propuesta de resolución? Pedi-
mos un informe valorativo del estado de implementación, tanto del acuerdo de Go-
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bierno del 2015, como de la estratègia Catalunya 2020. A ver si conseguimos que 
este Govern deje de hablar de economía verde o de economía circular y empiece a 
actuar en este tema.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup Repu-
blicà.

Ferran Civit i Martí

Hola, bon dia. Em sentiu bé?

Irene Fornós Curto

Sí. Bona tarda, Ferran.

Ferran Civit i Martí

D’acord. Perdoneu, és que us havia perdut. Bé; primer de tot, moltes gràcies, 
president. L’esmena que es va presentar conjuntament amb Junts per Catalunya era 
per reforçar aquesta línia que ha comentat el diputat proposant sobre el tema de 
l’economia circular. També, lògicament, aquesta proposta quan es va presentar i 
a dia d’avui, que estem a punt d’acabar el 2020, doncs, queda una mica desfasada, 
conjuntament, també, amb l’esmena. 

Però malgrat això, ens sumem a lo que plantejava el diputat. Malgrat que l’esmena 
no ha estat acceptada, donarem suport a la iniciativa, tenint en compte que l’econo-
mia circular és un instrument, una estratègia, una metodologia de treball que neces-
sitem i que és imprescindible perquè, en aquest cas, nosaltres com a ciutat, creiem 
que hem d’anar a un model de residus zero.

Perquè cada vegada que arriba alguna cosa a un abocador o a una incineradora 
és un fracàs com a societat. I, a més a més, avui al matí a la Comissió de Territori, ja 
que parlàvem també d’aigua i del tema de pedreres –que, per cert, s’hauria d’haver 
substanciat en aquesta comissió i no la Comissió de Territori–..., és un altre exemple 
paradigmàtic de tot el que toca fer en tema d’economia circular. Perquè, com més 
economia circular, menys residus. Però alhora, també, menys extractivisme. I per 
això, és important, doncs, que això tiri endavant. Seguint, també, les directrius que 
marca la Unió Europea. I, com ja he dit al principi, hi donarem suport.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Elsa Artadi i Vila

Sí; moltíssimes gràcies. Agrair la iniciativa que avui ens porta el diputat Do-
mínguez i, tal com ha dit ara el diputat Civit, la idea i la voluntat de l’esmena i crec 
que, al final, per les presses i la intensitat segurament també d’aquests dies, no hem 
pogut treballar prou amb el grup proposant per potser transaccionar i que s’inclo-
gués bé la voluntat de la seva proposta, que portaven avui i poder haver arribat a 
un acord. 

Però, en qualsevol cas, per a nosaltres és una iniciativa que la trobem bé, que 
la trobem necessària, que entenem que tot el que té a veure amb la transparència 
i el retiment de comptes és fonamental. I en el cas de l’economia circular, encara 
més. 

És a dir, tot i que fa anys que en parlem. I sobretot, en el cas..., sobretot aquí a 
Catalunya, des del 2015, amb l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i l’economia 
circular, doncs encara més. Amb un 2017 i, si el recorden, al conseller Rull en el 
Waste in Progress que es va fer a Girona, en el seu moment, i tota la iniciativa que 
ja es va liderar des de Catalunya, molt més abans que no pas a l’Estat, doncs, ente-
nem que és un tema nuclear. 
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I hi estic totalment d’acord: cal tenir dades acurades i que puguem anar com-
parant per realment veure si avancem, si no avancem i com fem la feina. En aquest 
sentit, nosaltres expressar la necessitat que hi hagi un consens també a nivell inter-
nacional sobre quines han de ser les mètriques que fem servir. I per això, també vo-
líem proposar l’esmena, per seguir treballant en aquest sentit.

És important que hi hagi un consens. I no només ens ho trobem, la manca d’a-
quest consens, encara –tot i que s’està treballant avui dia–, en temes d’economia 
circular, sinó també els companys que estem a la Comissió d’Emergència Climàtica 
també n’hem parlat quan hem estat amb els experts. 

Però certament, hi hem de fer un seguiment de les millores, de l’evolució. Si hem 
de fer una comparativa internacional, si hem de saber quines polítiques públiques 
funcionen i quines no. On hem de canviar la normativa. On hem de posar recursos, 
doncs, és importantíssim que tinguem unes mètriques per poder avaluar-ho. 

La setmana vinent com sabeu, s’està elaborant aquest full de ruta de l’economia 
circular per part del Govern, que es presentarà a l’Smart City Expo World Congress, 
que va en aquesta línia i que també inclou indicadors que potser no són exactament 
els que proposaven des del Grup de Ciutadans, però que també, doncs, indicadors 
de seguiment per anar veient com seguim sent referent, com impliquem el que són 
governs, empreses, ciutadania per fer una aliança i que realment sigui un èxit i que 
hi hagi una veritable transformació en el que és l’economia circular, sobretot en el 
que té a veure amb les nostres ciutats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per posició de grup, té la paraula el Grup dels Socia-
listes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Nosaltres també donarem suport a aquesta proposta de re-
solució. Jo crec que en aquests moments hi ha poca gent i poques organitzacions 
econòmiques, socials, polítiques que no defensin que ja no podem consumir indefi-
nidament matèries primeres perquè tot té el seu límit. 

Ho hem vist, hem sofert, també, algunes de les conseqüències de la manera de pro-
duir i consumir. No només nostra, sinó del conjunt del planeta. És un fet real que l’eco-
nomia circular ha arribat per quedar-se i tan cert és això com que necessitem tenir, tal 
com deia ara la diputada Artadi, paràmetres internacionals acceptats per tothom per 
poder comparar i avaluar les polítiques d’economia circular arreu, per saber si ho es-
tem fent bé, si hi ha d’altres que ens avancen, per corregir les nostres polítiques, si cal.

És a dir, com que a vegades en parlem, de bones pràctiques, que en aquest cas no 
seria paràmetres stricto sensu, sinó que serien –o ho haurien de ser– paràmetres ac-
ceptats internacionalment o, si més no, a nivell de la Unió Europea, per tal de poder 
fer la comparativa de les accions que s’estan desenvolupant. 

Nosaltres donarem, com ja he dit a l’inici, suport a aquesta iniciativa.

El president

Moltes gràcies, diputat.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

En nom de Catalunya en Comú seré molt breu, perquè comparteixo les vostres 
opinions. En tot cas, dir que sí que tenim la sensació que, especialment aquesta le-
gislatura –però no només–, s’ha perdut l’oportunitat de debatre sobre aspectes que 
per a nosaltres són centrals. Pel teixit productor del nostre país i per la sobirania 
energètica de Catalunya i per la sobirania dels recursos. 

És evident que tanquem la legislatura sense llei de transició energètica i que 
això ens comportarà problemes. És evident que portem deu anys pràcticament sense 
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energies renovables, sense instal·lació de noves energies renovables al nostre país. 
És evident que tanquem la legislatura sense llei de residus i de recursos, element 
legislatiu fonamental per a aquest tipus de debat. I que fa que estiguem –i en això 
exculpo els companys que presenten la proposta– demanant informes de situació en 
lloc de demanar informes d’aplicació de normatives.

I crec que en aquesta matèria ha sigut una legislatura nul·la exceptuant –i això 
crec que ens hauríem de felicitar com a parlament– l’Agència de la Natura de Cata-
lunya, que sí que ha sigut un pas endavant.

Per tant, no intervindré més.
(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

Passo la paraula... Els companys del Partit Popular estan...? (Pausa.) Ara no els 
veig. Em sembla que no, no?

El lletrat

No; de moment no han vingut, president. Ni el Subgrup Popular, ni del de la 
CUP.

El president

Sí, la CUP se m’ha excusat; he estat parlant amb ells fa una estona. Són dies molt 
complicats per als grups petits.

El lletrat

Sí, sí.

El president

Estan a la Comissió de Cultura, la companya Sànchez. I, per tant, donaríem la 
paraula al Grup de Ciutadans per posicionar-se sobre les esmenes.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí; gracias, presidente. Bueno, el rechazo de las enmiendas viene motivado exclu-
sivamente porque desvirtúa ligeramente la idea de claridad y sencillez que tenía la 
propuesta original. Me sabe mal no haber podido tratar el texto, un texto transaccio-
nado, y agradezco a todos los grupos que van a dar apoyo a esta resolución, porque 
me han gustado las intervenciones, porque todas han ido de manera complementaria 
a lo que se expone y a lo que yo he explicado inicialmente. O sea, que podíamos ha-
blar de un consenso bastante amplio, con lo cual creo que tenemos que estar conten-
tos todos.

El president

Perfecte. Moltes gràcies. Entenc que no hi ha votacions per separat? (Pausa.)
Passem, doncs, a demanar el sentit de vot.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

A favor.

El president

Grup Parlamentari del PSC?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú, a favor.
Grup Parlamentari Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.
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El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

Queda, doncs, aprovada per unanimitat.
M’he de disculpar, perquè la Candidatura d’Unitat Popular ens va adreçar un 

correu demanant la retirada del punt 2 de l’ordre del dia. Jo em pensava que assisti-
rien a la comissió i que estaven arribant tard. Finalment he parlat amb elles i no as-
sistiran a la comissió. Per tant, us comunico la retirada del punt 2 de l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre

250-01378/12

Passaríem, per tant, al punt 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre l’emplaçament de l’Agència de la Natura de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Començo amb allò que us podem imaginar, que és que, evidentment, hi ha hagut 
discussió sobre les esmenes que han plantejat els grups de govern, que agraïm que 
els hagin plantejat i que no hem acceptat per una raó que intentarem explicar ara. 

Considerem que l’aprovació de l’Agència de la Natura, com he dit en el punt ante-
rior, el 17 de juny, ha sigut un dels èxits d’aquesta legislatura –segurament en tenim 
pocs, especialment en matèria de medi ambient i sostenibilitat en tenim pocs–, des-
prés d’anys batallant-la, especialment els grups conservacionistes i ecologistes d’a-
quest país, que tinguem per primera vegada una institució autònoma per preservar 
el patrimoni natural i la biodiversitat al nostre país i el que això suposa en matèria 
de conservació d’espais naturals i de biodiversitat. I més a Catalunya, que és d’alta 
riquesa en biodiversitat, és un èxit i el volem votar a favor. 

Entenem, però, que aquest espai ha de ser un espai de concertació amb el ter-
ritori. Som conscients que hi ha molta tensió amb les polítiques de conservació a 
Catalunya, que necessitem espais de concertació tant amb els diferents territoris 
com amb els actors socials que treballen cada dia al territori. Ha de ser una agència, 
també, amb ganes de començar a corregir desigualtats i desequilibris territorials  
i descentralitzar una mica la feina i la tasca de conservació a Catalunya.

Si tenim una agència que està ubicada a Barcelona i tots els alcaldes, els go-
verns municipals... (tall de comunicació) ...treballadors del sector primari, etcètera, 
cada cop que tenen un problema s’han d’adreçar a Barcelona, seguirem construint 
un greuge que crec que és evident i que, sobretot, perjudica la imatge i la creació 
d’agències com l’Agència de la Natura. 

Per què el decidim posar a les Terres de l’Ebre? Ho fem precisament per dues 
qüestions. Que una és evident, pensem que hi ha un greuge amb les Terres de l’Ebre, 
una certa política d’abandonament o de desconnexió a les Terres de l’Ebre. L’últim 
exemple vivent és la pèrdua dels 4,6 milions d’euros en ajuts per superar els aiguats 
que va patir el Delta, per part d’aquest Govern. Entenem que és un territori que pa-
teix la desigualtat territorial al nostre país i que també pateix les conseqüències de 
la transició energètica en el nostre país. Tots en som conscients, que hi ha una pre-
ocupació des de les Terres de l’Ebre per com s’estructurarà la transició energètica a 
Catalunya. 

En segon lloc, que és reserva de la biosfera. El nostre país és un dels territoris 
d’alta biodiversitat. El nostre país té dos parcs naturals, el del delta de l’Ebre i els 



DSPC-C 614
11 de novembre de 2020

Sessió 15 de la CMAS  9 

dels Ports. I considerem que per corregir desigualtats territorials, com evidenciar 
que volem una Agència de la Natura descentralitzada, hem de reconèixer la bio-
diversitat, la tasca de les Terres de l’Ebre en aquest sentit i la importància que tenen 
en aquest sentit. Que fora bo que hi ubiquéssim la seu de l’Agència de la Natura a 
les Terres de l’Ebre.

(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

Sense més, passo la paraula als grups que han presentat l’esmena. En primer lloc, 
el Grup Republicà.

Moltes gràcies.

Irene Fornós Curto

Gràcies. Se’m sent? (Pausa.) Gràcies, president. Bé, a veure..., evidentment que 
compartim moltíssimes de les coses que en este cas ha exposat lo grup proposant. 
A les Terres de l’Ebre hi ha un..., igual que a altres llocs de Catalunya, patim de 
mancances d’equilibri territorial. 

En tot cas, jo crec que també, ja que el diputat ha començat parlant de la proposta 
d’esmena que li plantejàvem, a mi m’agradaria llegir-la, perquè l’esmena anava una 
mica en la línia de: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un diàleg 
per a la territorialització de l’Agència de la Natura de Catalunya en el marc dels pro-
cessos participatius que acompanyen la redacció dels seus estatuts.» Per què ho he 
volgut llegir? Perquè, a veure, a mi em sembla perfecte que l’Agència de la Natura 
es fique a les Terres de l’Ebre si això significa realment que les Terres de l’Ebre hi 
sortiran guanyant.

Moltes vegades ho diem, el fet no fa la cosa. I a vegades, igual tindre una agèn-
cia tampoc no significa que milloréssim en comunicacions. Hi ha moltíssimes altres 
coses que crec que ara no cal entrar-hi en debat, però que podríem fer alguna llista. 
I de les que segurament també el Govern a Madrid, en lo que, en este cas, el grup 
proposant també hi participa, segurament podria fer molt més per a que les Terres 
de l’Ebre no estéssim, a vegades, tan incomunicats, ja que ha mencionat este fet. 

De totes maneres, jo crec que hem de ser una mica responsables, que hem de ser 
una mica més rigorosos. I, tot i que a mi m’encantaria, m’agradaria moltíssim que 
l’Agència de la Natura..., com tantes altres entitats o com altres entitats que, quan el 
partit, en este cas, dels comuns, també, doncs, han estat a govern, potser haguessin 
tingut ocasió de portar a les Terres de l’Ebre i no han portat..., jo crec que també, per 
solidaritat i una mica per rigor, les coses s’han de fer una mica com toquen.

Perquè estic convençuda que, en este cas, per ficar un exemple, està aquí el com-
pany dels Pirineus, el Xesco Viaplana, que segurament moltes de les descripcions que 
has fet d’aquí, de les Terres de l’Ebre, el Pirineu també les compartix. I jo crec que as-
signar les coses a dit, com a molt, és poc democràtic. 

I, en este cas, crec que les coses s’han de fer ben fetes. L’Agència de la Natura, a 
més a més, ja sabeu que va vindre acompanyada, també, del seu debat. Perquè pot-
ser no es va parlar prou amb el territori. I en tot cas, jo crec que decisions així s’han 
de fer com pertoca. 

I en este cas, no res, encantada si venen, però fem les coses ben fetes. I en este 
cas, nosaltres des del Grup d’Esquerra Republicana ens hi abstindrem una mica pels 
arguments que he comentat.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Quan es va aprovar, el 17 de juny, la 
llei de l’Agència de la Natura de Catalunya, va ser a partir d’un procés –certament– 
una mica llarg, potser no pels estàndards acostumats al Parlament, però jo ho vaig 
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trobar una mica llarg, en el qual, una de les pedres clau que vam tractar va ser el 
de la territorialització de l’Agència, tant pel que fa a les seus com pels interlocutors. 

I en això hi vam estar tots d’acord i vam aconseguir trobar els punts i els redac-
tats convenients que van fer que, doncs, fos aprovada per una àmplia majoria. Di-
ria: per una amplíssima majoria. Els arguments que ha donat el diputat Ferro jo els 
puc compartir, uns quants d’ells, efectivament. I segur que hi ha motius pels quals 
l’Agència de la Natura, la seva seu principal pot estar a les Terres de l’Ebre; segur.

Però també penso que altres diputats, fins i tot, o altres interlocutors, també se-
gur que en trobaria per posar-les. I ara improviso una mica..., al Pirineu lleidatà o al 
Pirineu gironí o a la Catalunya central. I, fins i tot, estic també convençut que n’hi 
hauria, fins i tot que en trobaríem per posar-la a l’àmbit metropolità. 

Per tant, tot i estar d’acord amb les hipòtesis, la tesi no la veig tan clara. És a dir, 
si encara no hem fet aquest procés de participació, que era la segona part –aquesta 
territorialització venia d’un procés de participació amb el territori–, si això encara no 
s’ha fet, que ha d’acabar, evidentment, amb els estatuts que s’han d’aprovar per part 
del Govern, que porta el seu temps, crec que és precipitat prendre una decisió en el 
Parlament d’aquest tipus.

I aleshores, el nostre grup, per aquest motiu, hi votarà en contra. Perquè no hem 
fet aquest procés i no hi ha hagut la participació, justament, territorial, que és el que 
es demanava. Però no per cap altra.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, primero con el permiso del presidente, me gustaría hacer una previa o una 
pregunta..., una cuestión de forma. Es que cuando el presidente de la comisión tie-
ne que intervenir, normalmente se tiene que apoyar en el vicepresidente. Y aquí se 
está dando una situación un poco anómala, es que el presidente también es..., toma 
partido de..., no sé si en las siguientes intervenciones se podría corregir en el caso 
de que coincida que el presidente tenga que intervenir. A criterio de la Mesa, ¿eh?

El president

Un moment; sí, accepto la prèvia. De fet, estic escrivint al David Bertran, perquè 
jo mateix me n’he adonat i no ho he sabut corregir a temps.

Moltes gràcies, diputat.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Vale, gracias. Bueno, pues en cuanto a la propuesta de resolución, leída la pro-
puesta que plantea que la Agencia de la Natura se ubique en les Terres de l’Ebre, la 
verdad es que me quedo maravillado. Por mi parte, yo estaría encantadísimo de que 
estuvieran aquí, porque es un territorio que creo que es de justicia que pudiera estar 
aquí. Pero me planteo, primero, la alabanza incondicional a la creación de la Agen-
cia de la Natura, que todavía no existe pero que ya se le asignan todas las virtudes y 
capacidades para solucionarlo absolutamente todo. Segundo, ninguna opción a que 
las competencias medioambientales las pueda desarrollar con solvencia el departa-
mento, directamente. Que no sea el de Territorio, por supuesto. Y tercero, asumen la 
máxima de que Terres de l’Ebre, mira, es un territorio que ya está bien que vaya allí 
la Agencia.

Ostras, ¿y nadie se plantea que no haya otras promociones económicas, trans-
porte? No, la agencia, que no sé qué repercusión tendrá el hecho de que la ubicación 
esté en un sitio o en otro. Bueno, me parece genial, pero ¿se les han ocurrido otras 
ubicaciones o ha sido así, al azar? ¿En Aigüestortes, por qué no, en Aigüestortes? 
También es un parque nacional. Cualquier otro punto del Pirineo, las estepas de 
Lleida, la Conca de Barberà, el Alt Camp, el Priorat, pueden ser también. ¿Ha sido 



DSPC-C 614
11 de novembre de 2020

Sessió 15 de la CMAS  11 

una ocurrencia, así, de buena mañana, o ha sido un sueño nocturno, es que no lo 
entiendo, vale? ¿En serio, que lo que les preocupa ahora es donde va a ir, la sede de 
la Agencia? Sin que sirva de precedente, lo que voy a hacer ahora es darle la razón 
a los grupos que dan apoyo al Gobierno.

Me parece sensata la enmienda que han propuesto. Y me parece muy extraño 
que no se haya aceptado por parte del proponente, porque es una salida digna a la 
propuesta, que deja abierta la ubicación para un proceso participativo y me parece-
ría genial abrir el diálogo. Porque, si no, más valdría..., yo creo que, si no se acepta 
esta enmienda, hubiera sido preferible retirar esta enmienda que mantenerla de esta 
manera. La veo simple, populista y sin sentido. Y vaya por delante que nada más 
lejos de mi intención de que no vaya a Terres de l’Ebre, ni mucho menos. Es que me 
parece un planteamiento muy poco serio. 

Por mi parte, puesto que se ha anunciado que no se va a aceptar la enmienda, 
votaremos abstención.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per acabar, té la paraula el Grup dels Socialistes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Mirin, jo un dels arguments que ha exposat el diputat Lu-
cas Ferro, alguns els comparteixo; uns altres, no. La centralització del territori o la 
descentralització del territori no es produirà o no es produeix perquè en un indret o 
l’altre hi hagi tal o qual organisme, com sembla proposar, o com proposa, aquesta 
proposta de resolució. 

La descentralització es produeix en base a la prioritat de les polítiques i de les 
assignacions pressupostàries d’aquestes polítiques. Així és com es produeix la des-
centralització en el territori. No perquè hi vagi tal o qual organisme. Que possible-
ment pugui ajudar que hi hagi una certa activitat, però no..., no és la central. No és 
la nuclear. Nosaltres hi veiem, en aquesta proposta, un cert oportunisme polític per 
part dels comuns.

Hi ha proposada una esmena que jo crec que solucionava en part el problema que 
es plantejava. No s’ha acceptat. Nosaltres no hi donarem suport, perquè, en qualse-
vol cas, a l’Ebre hi ha un problema, sí; com en altres territoris de Catalunya. Com 
li veiem uns problemes específics que es resolen amb voluntats polítiques, amb re-
cursos econòmics. Per exemple, aquests 6 milions que hi ha en el pressupost i que 
no acabem de veure com s’invertiran, perquè hi posem ara l’Agència de la Natura de 
Catalunya. Que jo no dic que no pugui anar-hi, eh? Que creiem, des del nostre grup 
parlamentari, que la proposta no està formulada encertadament. 

I, per tant, per això no li podrem donar suport i ens abstindrem en la votació.

El president

Gràcies, senyor diputat.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Acabant aquest punt que l’he començat a presentar jo, em posiciono molt breu-
ment sobre les esmenes. Jo sé que és una proposta sorprenent i una mica la tossu-
deria que hem tingut a no voler acceptar l’esmena entenc el debat que ha generat. 
Per nosaltres la proposta era important, fonamentalment, perquè entenem també 
que sobre les Terres de l’Ebre planegen molts dels conflictes socioambientals del 
nostre país. Segurament en tindrem arreu del territori: amb les incineradores, amb 
el desplegament de les energies renovables, avui parlarem de les línies d’alta tensió, 
etcètera. 

Creiem que sobre les Terres de l’Ebre convergeixen, com a mínim: l’evidència de 
les desigualtats territorials al nostre país, que a les Terres de l’Ebre en això en són 
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molt coneixedores; un patrimoni natural evidentment excepcional, i serà un territori 
de conflictes socioecològics entre la conservació de la biodiversitat, per exemple el 
desplegament de l’energia eòlica al nostre país.

Per tant, entenem que la seu central, simbòlica, però que també és administra-
tiva i és política i és una declaració d’intencions, fora bo que assumís la institució 
de concertació, ubicar-se a les Terres de l’Ebre. És per això que, tossudament, hem 
volgut mantenir la proposta. 

En tot cas, agrair les esmenes i agrair les vostres intervencions.
(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

Així, passem a la votació.
En primer lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Abstenció.

El president

Pel Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

Abstenció.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, votem a favor.
Grup Parlamentari Republicà?

Ferran Civit i Martí

Abstenció.

El president

I del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

En contra.

El president

Perfecte.
Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia. És la Proposta de resolució so-

bre la transició energètica...

El lletrat

President, perdona que t’interrompi, és que hauríem d’anunciar el resultat de la 
votació.

El president

Ah, sí, perdona. Decau per 1 vot a favor i 5 vots en contra, de Junts per Catalunya.

El lletrat

Bé; i les abstencions que hi ha, que ja estan comptabilitzades.

El president

I les abstencions de la...

El lletrat

D’acord.

El president

Perfecte. Moltes gràcies. Perdoni, lletrat.

El lletrat

No, no; més que res era perquè constés en acta. Sí, sí.
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El president

Perfecte. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la transició energètica
250-01379/12

Anem, doncs, a la proposta número 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de 
resolució sobre la transició energètica, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Tenen la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Tal com exposem a la proposta de la resolució, creiem que la 
transició energètica és una clara oportunitat que no podem deixar escapar. De fet, 
els recursos Next Generation que esperem que properament arribin a Espanya i, per 
tant, també a Catalunya, en són una clara mostra. Bàsicament, el percentatge més 
elevat d’aquests fons aniran adreçats a totes aquelles polítiques que tenen a veure 
amb la transició energètica, amb la transició ecològica i amb l’economia que això 
pot acabar generant. En aquests moments, malauradament –ho deia el conseller Tre-
mosa a la seva compareixença–, Catalunya no figura al capdavant de l’energia reno-
vable a l’Estat espanyol, sinó que més aviat estem situats a la cua.

I no parlo només del que ja és..., aquelles energies renovables que poden estar en 
el cap de tots nosaltres –l’eòlica, la fotovoltaica–, sinó que tampoc no acaba d’ha-
ver-hi –com a mínim no hi ha el recolzament, esperem que amb els fons Next Gene-
ration això sí que es produeixi– tota aquella energia que ha d’estar relacionada amb 
el nou vector al voltant de l’hidrogen. 

Tanmateix, podem incidir en aquestes noves formes de generar, de transportar i 
emmagatzemar energia en el nostre país. Disposem, a més, en diverses comarques 
de Catalunya de potents infraestructures a les línies transportadores d’electricitat. 
Això és un avantatge competitiu, ho mirem com ho mirem, i que podem i hauríem 
d’aprofitar. A més a més, el Govern d’Espanya ha reconegut el dret a tenir una tran-
sició justa, amb compensacions en aquelles comarques amb instal·lacions generado-
res d’electricitat amb carbó. Al nostre territori no n’hi ha cap, però sí amb energia 
nuclear.

Nosaltres tenim un grup tancat i tres en funcionament que els plans d’Espanya 
ja presentats a Europa ens anuncien que al final d’aquesta dècada hauran tancat o 
en procés de tancament. I, per tant, caldrà reactivar, també, les comarques que dis-
posen d’aquests grups. També creiem i estem convençuts que vostès, que han pogut 
seguir les meves intervencions, saben que sempre he defensat això, que ha arribat 
el moment d’abandonar, també, posicions negatives i de rebuig a les noves formes 
d’explotar l’energia renovable i a les activitats que s’hi relacionen. I aquests són els 
motius principals pels quals hem presentat aquesta proposta de resolució. Que es-
perem que tingui un suport ampli dels grups parlamentaris avui presents en aquesta 
comissió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Estava mirant que hi ha esmenes presentades; per tant, 
té la paraula el Grup Republicà.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Bé; ens sumem al que ha comentat el diputat Terrades, però, 
lògicament, també nosaltres encara volem anar més enllà. I per això vam presentar 
una sèrie d’esmenes, doncs, que s’han acceptat totes, a excepció de la primera. 

La que no s’ha acceptat és la que presentàvem de que hi havia un llistat encara 
més ampli d’energies renovables, que no hem de tancar la porta a cap. Però alhora, 
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també, que demanàvem que quan tornin a gestió pública totes les concessions hidro-
elèctriques, que la titularitat, ja que són en territori català, passin a ser de l’orga-
nisme que creiem que hauria de ser competent, que és el Govern català, per tant, la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta no s’ha acceptat. Però igualment, a tots els punts 
hi votarem a favor. I és més, primer de tot perquè creiem que fins i tot la Llei de 
transició energètica tant de bo hagués pogut entrar al Parlament.

I sobretot, perquè conjuntament amb la Llei de residus zero, que és l’altra que 
tenim pendent; però també perquè tenim una emergència, efectivament, climàtica 
a nivell global, però tenim una emergència territorial. Que tenim tot un despobla-
ment i la implantació d’energies renovables està generant contestació al territori i no 
se’ls permeten –ara mateix– fórmules participatives o compensatòries en les quals 
tinguin protagonisme. I això també és una cosa que creiem que l’Icaen no ha estat a 
l’alçada i no ha actuat amb la diligència que caldria. Perquè se’ns va comentar que 
abans de l’estiu ho tindríem i no ha estat així.

O sigui, apostem per un model cent per cent renovable. Però alhora, cent per cent 
democràtic i de quilòmetre zero. I per això donarem suport a aquesta proposta del 
Grup Parlamentari Socialista, malgrat que, efectivament, voldríem que encara fos 
més ambiciosa i que, lògicament, el bé públic, en aquest cas, es considerés de titu-
laritat catalana.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Civit. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Elsa Artadi i Vila

Sí; gràcies. Certament, estem en emergència climàtica des de fa un munt de 
temps; massa temps. El que passa és que almenys tenim la sort que la immensa ma-
joria de la ciutadania n’és conscient. I això ens pot ajudar a que aquesta transició 
energètica sigui una realitat, perquè és absolutament imprescindible. Perquè a ve-
gades sembla que ens quedem tancats en debats de si cotxe o la bici –simplifico–, 
però sense fer aquesta transició energètica real, que és urgent i que ens queda molt 
recorregut per fer perquè hi hagi el compromís de tothom –de la ciutadania, dels 
agents econòmics, de les institucions–, doncs serà impossible. Certament, tenim el 
Pacte Nacional de Transició Energètica de Catalunya. Vam tenir la Llei del canvi 
climàtic a l’anterior legislatura.

I esperem que, com a mínim, el que són els tràmits de Govern, a la Llei de tran-
sició energètica, doncs també pugui ser una realitat. Necessitem els instruments, 
necessitem la normativa, necessitem el pressupost. El repte és enorme i, si no, no po-
drem descarbonitzar fins d’aquí al 2050. Estem al 2020 i necessitem acabar de desen-
volupar, d’una manera real i àmplia, les energies renovables. I necessitem que aquesta 
generació sigui distribuïda en el territori. Hem d’acabar de trencar amb aquest model 
centralitzat, que és el contrari del que ens permetrà democratitzar l’energia i que ens 
permetrà que realment es puguin aprofitar totes les fonts arreu del territori. 

Jo crec que un primer pas el vam tenir amb el decret llei, el 16/2019, per simpli-
ficar administrativament la implantació de la fotovoltaica, el desenvolupament d’una 
manera més àmplia de l’eòlica.

Perquè dona un rol més important a l’Administració local per valorar el que és el 
projecte a nivell energètic, a nivell urbanístic, que introdueixi, també, el rol aquest 
de l’Administració local des del principi i no en l’exposició pública, que després, 
doncs, és molt difícil acabar d’aterrar les coses que realment siguin projectes que 
s’integrin en el territori, que reverteixin en el territori i que tingui la complicitat de 
tota la societat. Perquè, si no, no serà possible generar aquestes condicions. 

Certament, nosaltres hem entrat algunes esmenes que crec que en algunes ja 
anava en aquest sentit, la proposta, i que acabava de matisar-ho. I també hem en-
trat, doncs, la voluntat de transformar el que és l’Icaen en una agència catalana de 
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l’energia, i que hi hagi un organisme públic potent, que tingui els recursos, que no 
sigui en cap cas només un canvi de nom, perquè amb això no faríem res. Sinó que 
realment assumeixi totes les competències que estan sota el paraigua de l’Adminis-
tració de la Generalitat. 

I en termes d’energia, allò que està dispers en diferents departaments, en di-
ferents direccions generals i que potser ens genera ineficiència, és a dir, replicar 
models d’èxit que hem tingut per afavorir aquest desenvolupament de les energies 
renovables. Impulsar que hi hagi una participació justa, democràtica de la societat  
i equilibrada en el territori.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Per continuar, té la paraula el Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

David Bertran Román

Gràcies, president. Algunes dades que són interessants per comentar sobre el 
tema que estem tractant, com és, doncs, la transició energètica a Catalunya. A Ca-
talunya, només hi ha un 7 i mig per cent de tota l’energia renovable que hi ha a tot 
Espanya. Hem de tenir en compte que Castella i Lleó, Castella - la Manxa com a 
comunitats autònomes ja produeixen tres quarts de la seva energia, doncs, de la qual 
és renovable –tres quartes parts. A Catalunya, només una tercera part. Com bé s’ha 
dit i com bé es deia a l’exposició de motius, Catalunya va ser pionera en certs as-
pectes pel que fa a la transició a les renovables, però durant aquests darrers anys, 
sobretot durant els darrers deu-quinze anys, ens hem posat a la cua d’Espanya en 
aquest sentit. 

Hi ha actualment –arran de l’eliminació, de la superació del Decret 147/2009– 
molts projectes de tipus eòlic i de tipus solar que s’estan intentant avançar a Catalu-
nya. I veiem amb bons ulls que així sigui i que l’activitat empresarial estigui veient 
que poden haver-hi, també, inversions a Catalunya, a més de la resta d’Espanya. 
I veiem amb bons ulls que a comarques com la Segarra o les Garrigues, a la pro-
víncia de Lleida, doncs, hi hagi molts projectes que s’han tirar endavant, s’haurien 
de tirar endavant. El que és un problema és que encara hi hagi massa traves buro-
cràtiques per a que aquests projectes tirin endavant i facin que el territori es pugui 
enriquir i tota la societat pugui gaudir de més energia renovable en aquest sentit.

Llavors, nosaltres pel que fa al punt 1 de la proposta de resolució ens abstindrem. 
Perquè si bé veiem amb bons ulls, doncs, «continuar desenvolupant les energies ne-
tes solar, eòlica i hidràulica», no pensem que hi hagi d’haver un canvi de model a 
una gestió pública de forma absoluta, com es dona a entendre en aquest punt. Perquè 
nosaltres pensem que pot haver-hi una gestió publicoprivada i que, de fet, això és bo. 
I que, doncs, en general, aquest tipus de gestió és bona per al desenvolupament de 
projectes innovadors com els que són necessaris pel que fa a les energies renovables. 

Als punts 2, 3 i 4 sí que hi votarem a favor. I pensem que és interessant això, 
que es puguin desenvolupar nous projectes, grans projectes o petits projectes, tam-
bé. Que no només siguin grans empreses, sinó petites empreses i particulars els que 
puguin desenvolupar aquestes transicions cap a les energies renovables.

Pel que fa al punt 4, quan es parla, precisament, d’aquesta transició energètica 
en zones de complexitat, com les zones de producció d’energia nuclear com hi és a 
Ascó i a Vandellòs, hem vist que la Unió Europea té una eina financera que seria in-
teressant que la Generalitat tingués en compte, que és la Just Transition Fund. I que, 
bé..., doncs, que seria interessant que es fes ús d’aquesta eina, com tantes altres que 
la Unió Europea posa a disposició dels estats membres i de les regions i que massa 
cops veiem com no s’aprofiten prou. 

I finalment, doncs, pel que fa a l’esmena 4, que s’ha proposat per part dels grups 
de Junts per Catalunya i del Grup Republicà, en cas que s’acceptés nosaltres hi vota-
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ríem negativament, perquè pensem que no cal una nova agència, com ja hem vist en 
aquesta legislatura, que hi ha aquesta cosa per crear agències, quan una conselleria 
ja podria tirar endavant les competències que es mencionen, el que hauria de ser el 
que es diu a l’esmena 4. Per tant, en aquesta esmena i en cas que s’acceptés, doncs 
hi votaríem negativament.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

En aquest cas, no intervindré; només anunciar el nostre vot favorable. 
(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

Per tant, retorno la paraula al Grup Socialistes, per posicionar-se sobre les es-
menes.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí; com ja han anunciat diversos portaveus, hem acceptat totes les esmenes pre-
sentades, més la d’addició. No així la que esmenava el punt 1 i explicarem el perquè. 
En tot cas, quan la nova legislatura el Govern que sorgeixi presenti la llei que ha de 
permetre –si el Govern ho creu prioritari, el que sorgeixi, si governem nosaltres ja 
els anuncio que sí– la necessitat de tenir una agència catalana d’energia a Catalunya, 
nosaltres la veiem no tan sols com diu l’esmena: «Per tenir la capacitat de governan-
ça, de regulació i de control.» Nosaltres creiem, també, que una agència de l’energia 
a Catalunya s’ha d’implicar en la inversió pública, no només com a finançador, sinó 
per començar a tenir un cert..., si parlem d’energia distribuïda, de començar a tenir 
un actor públic potent en aquest camp.

Per què no estem d’acord amb l’esmena que se’ns ha presentat al punt 1? Perquè 
bàsicament té a veure amb la recuperació de les actuals concessions hidràuliques. Bà-
sicament, les minihidràuliques. Perquè l’esmena que ens presentaven Esquerra Repu-
blicana i Junts per Catalunya, al que posa l’èmfasi és a que aquestes concessions han 
de retornar a la Generalitat de Catalunya. Nosaltres introduíem un concepte una mica 
més ampli. Diem que han de retornar a la gestió pública, perquè creiem que en aquesta 
nova concepció de la gestió de l’energia al nostre país també hi tenen cabuda els ens 
locals –els ajuntaments del país, les associacions d’ajuntaments, les mancomunitats. 
Des del nostre punt de vista, han de ser actors principals i actius en la transició ener-
gètica. Que també la Generalitat, per què no. 

Per això i per aquesta raó no hem acceptat l’esmena, perquè considerem que el 
redactat del nostre text és més omnicomprensiu en el sentit de que incorpora el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya; però també incorpora la realitat local del nos-
tre país.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat.
Fem, doncs, la votació. M’ha semblat que hi havia petició de votació per separat 

del punt 1, de Ciutadans. No sé si del Grup Republicà i Junts per Catalunya demana-
ven votació per separat d’algun punt? (Pausa.) No. Llavors, només...

David Bertran Román

President, perdó; disculpi. Del punt 1 i, com que també hi ha hagut l’acceptació 
de l’esmena quarta, aquesta també la votaríem per separat.

El president

D’acord. Punt 1 i punt 4...
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David Bertran Román

No, punt 5, crec que seria.

El president

D’acord. Bé, el punt afegit a l’esmena 4. D’acord, el punt 5. D’acord.
Votem, doncs, primer el primer punt.
Grup de Ciutadans?

David Bertran Román

Abstenció.

El president

Grup Socialista i Units per Avançar?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El president

I Grup de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

Serien, doncs, 6 abstencions i 13 vots a favor.
Queda aprovat el primer punt.
Passem a votar la resta de la moció, exceptuant el punt afegit de l’esmena.
Vots a favor, Grup Parlamentari de Ciutadans?

David Bertran Román

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Parlamentari Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El president

I Grup de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

Queda, doncs, aprovat per unanimitat.
Passem a votar el que seria el punt 5, que s’afegeix via esmena.
Grup Parlamentari de Ciutadans?
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David Bertran Román

En contra.

El president

Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Parlamentari Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

D’acord. Quedaria aprovat per 6 vots en contra i 13 vots a favor.
Queda, doncs, aprovat aquest punt.

Proposta de resolució sobre el llançament d’una campanya de 
conscienciació mediambiental amb relació a la pandèmia de Covid-19

250-01395/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
llançament d’una campanya de conscienciació mediambiental amb relació a la pan-
dèmia de la Covid-19. El Grup Parlamentari de Ciutadans tenen la paraula.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidente. Las mascarillas y los guantes desechables son elementos 
que han pasado a formar parte de nuestras vidas como método de protección frente 
al Covid-19. Pero nos estamos encontrando con las mascarillas y los guantes tirados 
en los espacios más inverosímiles. Desde cualquier rincón de la vía pública –aceras, 
parques o mobiliario urbano– hasta espacios culturales y en el mar. 

Sabemos que se han realizado campañas desde la consejería de Territorio, inten-
tando concienciar a la ciudadanía de que van al contenedor gris. Es decir, se intenta 
que no forme parte de impropios en los contenedores de tracción orgánica, envases, 
etcétera. Es decir, que no perjudique al reciclaje de residuos. Hasta aquí todo correc-
to y totalmente de acuerdo.

Pero no está calando en los ciudadanos el hecho de que estos elementos son un 
residuo al que debemos acostumbrarnos y concienciarnos de su eliminación. Es por 
esta razón que, a pesar de los esfuerzos, consideramos insuficientes estas campañas. 
Estoy segura de que, al igual que yo, se están encontrando mascarillas y guantes 
tirados en todos los sitios. Y si nos los encontramos en las ciudades, tiradas en las 
calles, en las alcantarillas –con el riesgo que supone que se atasquen estas cuando 
llueve– y son lugares donde nos podemos encontrar contenedores grises y papeleras, 
ya ni les cuento en los entornos marítimos, o en la montaña o en el campo, donde, 
en algunos casos, te las encuentras colgadas de algún árbol o arbusto, como si estos 
fueran un perchero. 

Necesitamos una campaña dirigida a concienciar del impacto real en el medio 
ambiente y de las consecuencias reales. Ahora, y a medio y largo plazo. No vale 
solamente con indicar dónde desecharlas. Necesitamos concienciar a la sociedad de 
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que el medio ambiente no es un cubo de basura o un contenedor. Y que es deber de 
todos cuidarlo. 

Me posiciono ya sobre la enmienda presentada. Hemos llegado a una transacción 
sobre la enmienda presentada por los grupos que dan apoyo al Gobierno –Junts y 
Esquerra. Dar las gracias al diputado Clara y a la diputada Palacín por el diálogo, la 
predisposición y la facilidad para llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Fernández. Com molt bé diu, ens han facilitat per cor-
reu la transacció. Suposo que tots i totes la teniu a disposició. En cas que algú no, 
que ens ho faci saber. En tot cas, passo la paraula al Grup Republicà, per posicio-
nar-se sobre les esmenes. Moltes gràcies.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. També donar les gràcies a la diputada Fernández per 
la disponibilitat i arribar, doncs, a aquest acord. També amb el diputat Clara, del 
Grup de Junts. Bé; nosaltres creiem que les campanyes són imprescindibles sem-
pre –sempre. Perquè és l’eina que podem tenir com a Administració per arribar a la 
ciutadania. 

Certament, el departament, doncs, amb la informació que ens ha fet arribar ens 
indica que en data 8 de juny es va fer una campanya fent referència a aquest perío-
de que estem passant de l’afectació per la pandèmia. I que, en tot cas, és una batalla 
que no podem deixar de fer.

Es va fer aquesta campanya el 8 de juny. Cal reactivar aquestes campanyes. No 
només..., i vull fer menció, també –vull dir–, al que deia la diputada respecte a l’ús 
d’aquests materials, que són els que últimament podem veure als carrers i places. Per 
tant, com ens ha canviat la vida, no? I ens acompanyen aquests elements, majorità-
riament les mascaretes. Però també, a seguir treballant la correcta separació de les 
fraccions. Sobretot, en aquest moment, també un tema molt important per a nosaltres, 
com és el destí dels residus en casos positius, ja sigui amb els protocols específics en 
els àmbits sanitaris: residències, centres mèdics, hospitals, etcètera. Però també, en la 
gestió dels residus inclús en els domicilis. Per tant, per això creiem que també és un 
element important a tenir en compte. 

Nosaltres creiem que és fonamental treballar en dues línies respecte a la gestió 
d’aquests residus, tant d’aquells afectats per positius, però també en aquests ele-
ments que utilitzem en el dia a dia, com a prevenció, que és explicar molt bé el destí 
d’aquests residus; quin és el seu tractament final, i, per tant, quin és el tractament 
d’eliminació d’aquests. 

També per conscienciar quina és la despesa econòmica que això representa per 
a l’Administració. Però també donar les eines a la ciutadania, a les empreses i a les 
administracions locals; també, no ho oblidem, les primeres, que estan en primera 
línia, per poder també difondre informació per tal d’aconseguir aquesta bona im-
plicació en la disposició d’aquests residus per part de la ciutadania, com deia, i de 
la resta dels agents. 

Per tant, agraint un cop més aquesta transacció arribada finalment, és evident 
que el nostre vot serà favorable.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Palacín. Té la paraula el Grup de Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, president. En llegir la proposta de resolució del Grup de Ciutadans, em 
va semblar que hi havia dos aspectes: un més relacionat amb el contingut, i un altre, 
més formal. 
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Respecte al contingut, podríem dir que estem essencialment d’acord. És a dir, 
què ha succeït? Ve aquesta pandèmia, que no era esperada, tot i que des d’un punt 
de vista més hipotètic era esperable en un període de temps gran. No aquesta con-
creta, però alguna altra. Però sí que aquesta no ho era pas. Va provocar un canvi 
d’hàbits molt accentuats en tots nosaltres, a tota la població. Val a dir, també, que 
aquest canvi d’hàbits és fluctuant: està en funció de com creix o decreix l’afectació 
d’aquesta pandèmia. I aquest canvi d’hàbits, també ha provocat un canvi de consum 
i, en aquest sentit, un consum elevadíssim de certs..., de mascaretes, de guants i que 
això, evidentment, s’ha de tenir present a l’hora de reciclar.

Fins a aquí, perfecte. On hi havia el problema, i per tant, què hem hagut de trans-
accionar? Era formal. És a dir, es podia donar la impressió, en la primera lectura, 
que la Generalitat –en aquest cas, l’Agència de Residus de Catalunya– no havia fet 
campanyes al respecte. No dic que fos la intenció de Ciutadans; dic que podia donar 
aquesta sensació. 

I bé, la transacció que hem acordat justament va en aquest sentit. Perquè el que 
sí que vull donar una certa rellevància és que, efectivament, s’han fet campanyes 
centrades en aquest fet. Per exemple, el 8 de juny, a la segona onada de la campa-
nya «Reciclem bé. Separem bé», hi ha una campanya relativa purament a aquests 
objectes. 

No he fet un cartellet, però sí que els llegiré el contingut. Diu així..., és molt curt, 
no es preocupin: «Els guants, les mascaretes i els tovalloletes, no van a terra, no van 
al vàter, no van a la natura, van al gris.» Per tant, sí que s’han fet campanyes. Que 
s’han d’accentuar? Evidentment, s’ha d’accentuar les campanyes de reciclatge, no 
només amb aquests objectes, sinó amb qualsevol altre que usem de forma exhaus-
tiva, podríem dir, o que veiem que tenim alguna deficiència en el seu reciclatge. En 
tots ells. Per tant, també en aquests. A part d’això, els puc comentar, doncs, que si 
consulten la web de l’Agència de Residus de Catalunya, hi ha un espai concret sobre 
la Covid-19. 

Per tant, després d’haver fet la transacció, a la qual agraïm a la diputada de Ciu-
tadans la seva predisposició, doncs, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Per anunciar el suport a aquesta proposta de resolució.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Igualment per la nostra part. Només anunciem el suport.
(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

I, per tant, fem la votació.
Tenen un torn per posicionar-se sobre esmenes del Grup de Ciutadans, si el volen 

usar? No? (Pausa.) Moltes gràcies, senyora Fernández.
Fem, doncs, la votació.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

María del Camino Fernández Riol

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.
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El president

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Parlamentari Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El president

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

Queda, doncs, aprovada aquesta proposta de resolució, per unanimitat.

Narcís Clara Lloret

President, una qüestió. Ara que canviem de PR...

El president

Sí, digui’m.

Narcís Clara Lloret

Aprofito per dir que, per qüestions d’agenda, en un futur molt proper la diputa-
da Elsa Artadi se n’haurà d’anar. I arribarà –arribarà telemàticament– la diputada 
Anna Tarrés.

El president

Perfecte, moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals de companyia 
en l’etapa postconfinament

250-01414/12

Passem, doncs, al sisè punt de l’ordre del dia, la Proposta de resolució sobre la 
protecció dels animals de companyia a l’etapa de postconfinament. Té la paraula el 
Grup Parlamentari de Ciutadans.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, president. Con el Covid todos somos aprendices, principiantes. Todo es 
ensayo-error. Cada día sabemos algo más de esta maldita enfermedad. Y hemos ido 
pasando por diferentes etapas.

En el tema que nos ocupa, que es el tema de los animales de compañía, hubo 
un momento que, bueno, saltaron alarmas histéricas, desinformación, diciendo que 
eran zoonóticos, que podían contraer y contagiar la enfermedad hacia el resto de 
animales y seres humanos también. Esto provocó, pues, un abandono significativo 
de animales de compañía, lo cual me parece una crueldad, pero, bueno, lo puedo 
entender, humanamente.

Luego, había el otro extremo, cuando la época del confinamiento, uno de los mo-
tivos que te permitía salir «de paseo», entre comillas, a la calle, era para pasear la 
mascota. Entonces sé que muchos centros de acogida de animales se vaciaron con 
gente que no tenía ningún interés en la mascota, pero les servía de carabina para 
salir por la noche a dar un paseo. Cuando ha acabado el confinamiento, pues nue-
vamente, cuando no había una voluntad sincera ni real de tener una mascota, pues 
estos animales se han vuelto a abandonar y han vuelto a acabar en las protectoras. 

Lo que sí que es factor común, tanto en un caso como en otro, es el económico. 
El Covid habrá gente que lo pasará; habrá gente que lo pasará muy mal; habrá gente 
que dejará la vida; habrá otros que ni se enteraran, lo pasaran asintomáticamente. 
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Pero lo que es evidente es que a la economía nos va a afectar a todos. Absolutamente 
a todos. En primera, en segunda, o en tercera fila.

Tener una mascota supone, para mí, lo primero, un orgullo y una responsabi-
lidad. Pero no podemos obviar que también supone un coste económico. Y habrá 
gente que se va a quedar sin trabajo, que no habrá cobrado el ERTE y la mascota 
se le va a poner muy cuesta arriba. Yo, personalmente, cada vez que veo un perro 
abandonado por una calle, esa mirada perdida de no entender por qué le han hecho 
eso, a mi me da muchísimo dolor.

Pero no estoy aquí para hablar de mi dolor. Estoy hoy aquí para hablar de que 
los animales tienen derechos y nuestra voluntad y nuestra responsabilidad como po-
líticos es facilitar ese ejercicio y que se cumplan, en todos los sentidos, en las ayu-
das económicas, en la concienciación, en la educación, en todo el largo etcétera de 
herramientas legales de las que nos hemos dotado, tienen que ser eso, herramientas 
útiles para que no pase lo que nos está pasando con muchos animales de compañía. 

Referente a las «esmenas», lo digo ya: creo que no modifican sustancialmente 
la filosofía y la voluntad de esta propuesta de resolución, que incluso mejoran un 
poco el redactado. O sea, que nada más: agradecerlas y aceptarlas. Las votaremos 
favorablemente.

Gracias, president.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el Grup Republicà.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Bé; primer de tot agrair la iniciativa al diputat Rivas, doncs, 
de presentar aquesta proposta en defensa dels animals de companyia, que els hem de 
defensar ara i sempre. Aquests animals domèstics que molt sovint són maltractats i 
abandonats. I amb aquestes circumstàncies que hem viscut darrerament, també hi ha 
tingut un afegitó de maltractaments. 

Convé treballar i pensar sempre en ells. I per això, també hem presentat aquestes 
esmenes. I també li agraïm al diputat l’acceptació d’aquestes esmenes. Per tant, nos-
altres votarem a favor dels tres primers punts –1, 2 i 3. I aleshores només demana-
ríem votació separada al punt 4, que és el tema del pressupost. Perquè si amb prou 
feines tenim diners per a les persones i per a la salut i per a l’educació, que són les 
coses més importants que tenim entre els humans; no ens arriben ara mateix per als 
animals, que també s’ho mereixen.

I si no hi ha diners, però bé..., perdó, permeti’m que em corregeixi. Sí que hi ha 
diners. Si hi ha diners si es deixessin de destinar milions d’euros per part de l’Estat 
espanyol o de les comunitats autònomes de Madrid i Andalusia a fomentar la tauro-
màquia o els espectacles on es torturen animals. Per tant, votaríem a favor si es des-
tinessin els diners pels animals de companyia i es deixessin de destinar diners a la 
tortura animal, com és la tauromàquia.

Però dit això, ens reafirmem en el que hem dit, votació favorable als tres primers 
punts. I el quart, el votarem en contra.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Civit. Té la paraula, per posicionar-se sobre les esmenes, 
el Grup de Junts per Catalunya.

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, president. De la mateixa manera que ha dit el meu company republicà, 
nosaltres votarem a favor del primer, segon i tercer punt, i en contra del quart punt, 
per les mateixes raons que ha exposat. 

També voldríem agrair-li al company de Ciutadans que hagi posat sobre la taula 
la preocupació per tots els animals domèstics i aquest possible abandonament. El 
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que passa és que hi ha una tendència habitual a Ciutadans a..., jo no sé si a agafar 
determinats diaris que a vegades et donen a la sortida del metro o a veure algunes 
tertúlies d’aquelles..., perquè posen sobre la taula temes que, en aquest moment, han 
contestat des del departament. No hi ha cap número, cap dada fiable, que s’hagin 
produït ni més abandonaments ni més compres durant el Covid.

Això es va dir en algun moment, potser va sortir a xarxes, així, en un moment 
hiperventilat, però la realitat és que no hi és. Tampoc ens ha pogut aportar el dipu-
tat cap prova de que això sigui així. No ens ha aportat ni dades ni números. I no em 
queda més per dir-li que, en el moment en què hi hagués una situació així, despro-
porcionada, el Govern actuaria. 

Els recordem campanyes als mitjans de comunicació, no només als públics, tam-
bé als privats, pagats per la Generalitat, perquè abans de les campanyes de Nadal no 
s’adquireixin més animals de companyia si després no estaven disposats a fer-se’n 
càrrec. I que la població tingui una consciència del que passa després amb un ani-
mal. I després, campanyes previ estiu, perquè la gent no abandoni els animals. És a 
dir, que no és una cosa menor, és preocupació d’aquest Govern.

Però també els recordem que, per tot allò que fa als animals de companyia, a la 
pèrdua i abandonament d’aquests animals, la legislació és en referència als munici-
pis i que són aquests els responsables d’identificar aquests animals abandonats i de 
donar una solució a aquest problema. 

Jo sí que l’engrescaria, si vol, en un futur, a una campanya que podríem empren-
dre tots. Perquè en aquests dies de confinament, el que sí que s’ha vist és que quan la 
gent no sortia de casa, la ciutat estava neta, i hi havia una falta de responsabilitat per 
part de molts propietaris d’animals que no col·laboren a que la ciutat es mantingués 
neta. I que, per tant, crec que sí que hauríem de posar esforços amb campanyes de 
col·laboració ciutadana perquè hi hagi una educació de molts d’aquests propietaris 
que no tenen a bé complir amb la higiene deguda de la ciutat.

Moltíssimes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Freixa. Té la paraula per posicionar-se sobre la proposta 
de resolució el Grup Parlamentari Socialista.

Jordi Terrades i Santacreu

Aquesta iniciativa del Grup de Ciutadans presentada pel diputat Rivas a nosal-
tres ens sembla encertada. No tant perquè s’hagi observat que després de la sortida 
del confinament hi ha hagut un abandonament massiu de mascotes, d’animals de 
companyia; jo crec que això no és així. Sinó que, en tot cas, estem en els percentat-
ges habituals que hi poden haver, d’abandonament d’animals. I que han de ser re-
collits per les protectores esperant que altres ciutadans els puguin adoptar i formin 
part d’aquestes famílies, noves famílies. 

Jo crec que, bé, donarem suport a la proposta de resolució, perquè no podem 
abaixar la guàrdia –i més en aquests moments– i és encertat tenir aquest pols de 
conscienciació ciutadana de que no es poden abandonar –des de la responsabilitat– 
els animals de companyia, des de la responsabilitat que tens tu, quan et fas càrrec, 
adquireixes o adoptes un animal de companyia.

El punt 4 també el votarem a favor, tot i ser conscients de que els recursos són 
els que són. Bé; per cert, sembla que el Govern de la Generalitat té un romanent po-
sitiu de quasi 1.000 milions d’euros que estaria bé que es fessin servir, també, en tot 
cas, per a aquest tema. Perquè el que s’està demanant aquí és que aquelles famílies, 
aquelles persones que es vegin afectades econòmicament o perquè bé estan en situa-
ció d’ERTOs o perquè perdin el seu lloc de treball, doncs, les despeses veterinàries 
puguin ser assumides o subvencionades. Ens semblaria bé. 

I com que hem parlat de responsabilitats i algú diu: «No, això és responsabili-
tats dels ens locals.» La Llei de protecció dels animals, que jo crec que és la llei 
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més antiga que està vigent, encara no té reglament. Ara potser seria hora, després 
de més de quinze anys llargs, que aquesta llei, que el Govern de torn s’hi atreveixi 
a fer el reglament, reguli algunes d’aquestes coses i atribueixi responsabilitats a les 
diferents administracions.

El president

Moltes gràcies, diputat.
(El president deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

Lucas Silvano Ferro Solé

Ara només anunciaré el nostre posicionament a favor.
(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El president

I, per tant, torno la paraula al grup proposant, per si es vol posicionar sobre les 
esmenes.

Javier Rivas Escamilla

Sí; gracias, president. Molt breu, un comentari. A ver, el diputado de ERC, de 
Esquerra, dice que no tienen dinero. O sea, que todo lo que sea hablar y brindis al 
sol estupendo, sí, divino de la muerte. Pero en el momento que hay que tocarse la 
cartera, entonces ahí ya, con la Iglesia hemos topado. Ahí ni hablar y que por eso 
votarán en contra del punto 4. 

Bueno, no sé, y en seguida traen a colación la tauromaquia y otras cosas que no 
tienen nada que ver con lo que estamos debatiendo en este punto y en este lugar, que 
es el Parlament de Catalunya, del cual nosotros somos responsables y competentes. 

Si no tienen ni idea de donde sacar dinero, mira, yo les sugiero, por ejemplo..., 
no hace faltar ir mucho más lejos, leyendo la prensa, la NASA, esta, catalana de 17 
millones, y podríamos rescatar unos cuantos perros y unas cuantas cosas más.

Que lo que decía el diputado Terrades tiene toda la razón. Llevamos desde el 
Grupo de Ciudadanos, también, una propuesta de resolución hace tiempo pidiendo 
que se desarrollara el reglamento de aplicación de la ley, porque hicimos una ley y 
está en una estantería, tapando un agujero. Que había un político español, el conde 
de Romanones, que decía: «Que mis enemigos hagan las leyes, que yo haré los re-
glamentos.» El interés que han demostrado todos estos gobiernos estos últimos años 
no desarrollando el reglamento es lo mismo que decir que les importan un pito los 
animales de compañía. Solamente buscaban un titular de prensa.

Gracias, president.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Hi ha petició de votació per separat?

Ferran Civit i Martí 

Sí, el punt 4, president.
(Veus de fons.)

Glòria Freixa i Vilardell

Els 1, 2, 3, junts, i 4, per separat.

El president

Els 1, 2, 3, junts, i 4, per separat.
D’acord.
Perfecte, doncs passem a votar primer els 1, 2, 3.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Javier Rivas Escamilla

A favor.
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El president

Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El president

Passem, doncs, a votar el punt número 4.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Javier Rivas Escamilla

A favor.

El president

Grup Parlamentari Socialista?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El president

Catalunya en Comú Podem, a favor.
Grup Republicà?

Ferran Civit i Martí

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El president

Grup de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

En contra.

El president

El primer punt ha quedat aprovat per unanimitat –no ho havia dit. El segon punt 
queda..., hi ha hagut empat a 10, no? I, per tant, hem de fer segona votació...

Narcís Clara Lloret

No, perdona: 10 a 9, no?

El president

Deu a nou, no? D’acord; sí, m’he descomptat jo, és que de fer-ho des de casa sen-
se veure-us, em costa. 

Queda rebutjat per 10 vots en contra, 9 vots a favor.
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que presentarà el company Bertran, 

donat que la proposta de resolució és del meu grup parlamentari.

El vicepresident

Gràcies, president. 
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Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques pirinenques 
dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França

250-01492/12

Llavors, passem al punt 7 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre l’afectació en les comarques pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica 
amb França. I per presentar la proposta, tindria el torn de paraula el grup proposant, 
el Grup dels Comuns. Té la paraula, diputat Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. És una proposta que crec que recau sobre un tema que 
s’ha debatut últimament en la política catalana, com és la interconnexió elèctrica 
entre Catalunya i França i l’impacte que té sobre el territori. 

Nosaltres entenem que aquests projectes d’interconnexió, el que s’està dibuixant, 
que s’està construint i està projectat entre Sentmenat i Baixàs, la del Pirineu ara-
gonès i la de Ponent responen a projectes energètics certament desfasats pensant 
en la sobirania energètica de Catalunya. Desfasats, també, pensant en la seguretat 
energètica i el subministrament elèctric a Catalunya i que, a més... (tall de comuni-
cació) ...una cicatriu difícilment reparable en els espais naturals i en el territori de 
Catalunya.

Passo, a continuació, a mencionar les esmenes que ens han presentat i així no faig 
ús de posicionament. El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Repu-
blicà, els dos grups que donen suport al Govern, ens han presentat tres esmenes que 
acceptem només l’1 i la 2. Acceptarem només l’1 i la 2, perquè la tercera esmena..., 
és a dir, entenem que les dues primeres que ens fa, més o menys són acceptables. In-
clús la d’instar el Govern de l’Estat a denegar permisos administratius, entenem que 
és factible. Però la tercera, entenem que força una posició que no podem compartir, 
que és aplicar una moratòria fins que s’aprovi la llei de transició energètica. Nosal-
tres en una situació normalitat hi estaríem a favor. El problema és que hi va haver un 
compromís per aprovar la llei de transició energètica aquesta legislatura.

Aquesta legislatura acabarà, de nou, sense llei de transició energètica. I, per tant, 
no l’acceptem i emplacem els grups que donen suport al Govern a exigir el seu propi 
Govern que l’aprovin. Perquè si no, entenem que s’ajornen sempre els debats sine die. 

Agrair, tot i així, les esmenes presentades i la negociació i acabo la meva inter-
venció.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputat. Ara, per a posicionar-se sobre les esmenes, tindria el torn de 
paraula el Grup Parlamentari Republicà.

Francesc Viaplana Manresa

Sí, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, president. Bé, primer faré una petita prè-
via. I és veritat que històricament, al Pirineu, doncs, hem suportat grans infraestruc-
tures energètiques. No pas per la demanda energètica del nostre territori, sinó per la 
demanda d’altres llocs que fa temps, fa anys, van fer des de les preses, les centrals 
hidroelèctriques. I ara, doncs, estem parlant d’aquestes interconnexions. 

La veritat és que la petjada que deixa al territori, ni molt menys està compensada 
pels beneficis que en poden tenir els afectats. A part d’aquesta prèvia, aquesta PR 
que ens presenta el Grup dels Comuns, nosaltres, començant pel primer punt que ens 
accepten una esmena, és clar que estem..., o sigui, tenim el Proencat 2020 que nos-
altres creiem que és dins d’aquest marc d’anàlisi on s’ha de fer.

Per la mateixa raó, al punt 3 no hi donarem suport, perquè justament si això ja 
s’està fent a través que aquests estudis formin part integral del Proencat, nosaltres 
no trobem sentit a que se n’hagi de fer uns altres. O sigui, seria pagar dues vegades 
per la mateixa feina. Per tant, el punt 3 el rebutjaríem. 
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I el punt 2 i el punt 4, o sigui..., no acabem d’entendre com s’accepta l’esmena al 
punt 2, que parlem de la Generalitat que insti el Govern central, perquè, al cap i a 
la fi, des del juny del 2018, del 30 de juny del 2018, les competències exclusives en 
matèria energètica per infraestructures de 400 quilovolts és del Govern de l’Estat. 
La Generalitat no hi pot fer cap moratòria perquè no té la potestat de fer-la.

Llavors, nosaltres no diem que no s’hagi de fer aquesta moratòria, l’únic que s’ha 
d’instar a qui té la potestat per fer-ho. I, per tant, resumint, al punt 1 i al punt 2 hi 
votarem favorablement. I als 3 i 4, hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Llavors, ara tindria un torn de paraula, també, per a 
posicionar-se sobre les esmenes, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Josep Puig i Boix

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El president

Diputat, crec que no se’l sent bé, eh? Almenys jo no l’estic sentint. Crec que té 
posat el...

Josep Puig i Boix

Ara em sentiu?

El vicepresident

Ara sí. 

Josep Puig i Boix

Dic que, abans d’entrar pròpiament a comentar les esmenes, permeteu-me fer 
un parell de comentaris o que m’han cridat l’atenció algunes coses que es diuen a 
l’exposició de motius. Una d’elles diu que justifiquen aquestes línies de molt alta 
tensió per exportar l’electricitat nuclear cap al Marroc. Em sembla que això és un 
argument que es feia servir els anys setanta, quan aquells projectes eren projectes, 
però que la realitat els ha desmentit, perquè actualment, l’enllaç que tenim aquí a 
Catalunya, que es va fer fa uns anys, el flux tant és en una direcció com és en l’altra. 
Perquè, bàsicament, a França hi ha moments que hi ha molt parc nuclear parat i han 
d’importar. Vol dir que aquest argument no s’aguanta per enlloc. N’hi ha un altre, 
encara més..., i és que diu que una de les afectacions ambientals de les línies d’alta 
tensió és que produeix gas radó.

El gas radó és un gas radioactiu d’origen natural que es produeix quan el radi, 
que és un element de la cadena de desintegració de l’urani 238, perd un neutró i es 
transforma en radó. El radi es transforma en radó. I això només surt, aquest gas, a 
les zones on hi ha certa proporció d’urani en el subsol. Però en cap cas es produeix 
en les línies d’alta tensió. 

I un segon comentari és sobre el llenguatge que es fa servir en aquesta PR. Crec 
que és un llenguatge que fa servir el llenguatge més propi de la societat addicta a la 
crema de materials fòssils que no pas el llenguatge que hauríem de fer servir per fer 
néixer la transició energètica. I ho citaré amb dos exemples. Es parla que l’energia 
s’estalvia i es consumeix. L’energia ni es consumeix ni s’estalvia. L’energia simple-
ment es transforma, s’utilitza. El que es consumeix i es pot estalviar són els mate-
rials fòssils que, cremant-los, ens permeten disposar d’energia. Però els materials 
fòssils són materials, no són energia. Per tant, hauríem d’anar aprenent a canviar el 
llenguatge a l’hora de tractar temes d’energia. 

Quant a les esmenes, ja ho ha dit el company d’Esquerra, que hem fet esmenes 
als punts 1, 2, 4. A l’1 i al 2 ens les admeten i que el 4, rocambolescament, no l’ad-
meten per la raó que ja ha dit el company Viaplana, que, des de fa uns anys, amb 
ocasió del 155, el ministeri va trencar el conveni que tenia amb la Generalitat per 
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poder permetre autoritzar línies i fer moratòries. Per tant, no tenim res a pintar-hi 
en aquest fet. 

Això és el que volia dir. 
Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Ara passaríem a la resta de grups parlamentaris. I tindria 
el seu torn, per a posicionar-se, el de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Gracias, vicepresidente. Primero, una previa a lo que yo tenía pensado decir, que 
es que me han encantado las aclaraciones de conceptos de nuestro compañero Josep 
Puig. La verdad es que hace falta oír un poquito más de rigor a la hora de ver los 
argumentarios que se hacen en este Parlament. 

Bueno, la interconexión eléctrica con Francia supone hablar de unos proyec-
tos de una envergadura considerable y que seguramente provocan un gran impacto 
 desde muchos puntos de vista. Impacto medioambiental, en el paisaje, la fauna, eco-
sistemas, los corredores verdes, etcétera; pero también social y económico. Por esta 
razón, estos proyectos deben estar muy bien trabajados y estudiados y debemos ha-
cer un balance de pros y de contras. Y, sobre todo, debemos ser superescrupulosos 
en que el cumplimiento de los requerimientos ambientales y la elección de alternati-
vas, compensaciones, etcétera, sean adecuadas.

Nuestro posicionamiento en esta propuesta será mayoritariamente abstenernos. 
Porque no creo que debamos denegar permisos o activar moratorias, etcétera. Y sí 
que debemos tener un debate amplio y unas garantías técnicas y jurídicas sólidas 
al respecto. 

Vamos a votar separadamente el punto 3, al que sí que podemos dar apoyo, por-
que habla de estudiar. De estudiar los efectos sobre la economía, los flujos de pobla-
ción, medioambiente, salud, etcétera. Pero curiosamente, lo vamos a hacer, a pesar 
de que utiliza un verbo poco adecuado y poco preciso, que es «estudiar riesgos». 
Y a mi me parece bien estudiar riesgos, pero hubiera preferido que dijera «estudiar 
efectos». Porque puede haber «riesgos», que es una semántica negativa, totalmente 
sesgada, y estudiar los «efectos», también puedes estudiar los efectos negativos y 
los positivos.

Por ejemplo, sobre la economía de alguno de los territorios a los que van destina-
dos esta energía que a lo mejor pueden tener más estabilidad en el suministro energé-
tico, más aprovechamiento de la energía que se produce. En fin, que no creo que todo 
sea negativo, sino que debe haber, también, algún aspecto positivo que hay que poner 
en la balanza. 

Por nuestra parte, a pesar de este detalle, daremos apoyo a este punto 3 y en el 
resto nos abstendremos.

Muchas gracias.

El vicepresident

Muy bien, muchas gracias, diputado. Y ahora, para acabar este turno de posi-
cionamientos, tendríamos el turno del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per 
Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El vicepresident

Diputat Terrades? Crec que hi ha algun problema amb la connexió. No sé si em 
sent bé...

Jordi Terrades i Santacreu

Ara?
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El vicepresident

Ara comencem a sentir-lo. Però no, el sentim entretallat. Potser provi de treure 
la imatge? (Pausa.) No se sent..., jo no l’estic sentint, almenys.

El lletrat

És que té el micro tancat, eh?

El vicepresident

Ah.

El lletrat

Ara.

El vicepresident

Ara... No, sembla que té mala connexió, perquè em surt que té un ample de ban-
da baix. A veure, intentem-ho un altre cop. (Pausa.) No...

Jordi Terrades i Santacreu

Ara?

El vicepresident

Ara sí. (Pausa.) No; he estat massa optimista. Llavors què podem fer, perquè ara 
el diputat Terrades està tenint dificultats amb la connexió i potser hauríem de passar, 
doncs, a la votació, perquè, si no ho entès malament, el diputat Ferro ha dit que volia 
un torn de posicionament respecte... Llavors, podem passar a aquest posicionament 
respecte a les esmenes, del diputat Ferro, dels comuns. I si podem, recuperarem el 
diputat Terrades després. Té la paraula, diputat Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Perfecte, moltes gràcies. Crec que ho he comentat abans, el rebuig a l’esmena 4 
té a veure especialment, pel que considerem que ha sigut una deixadesa de funcions 
del Govern de la Generalitat i un trencament del compromís que tenia adquirit en 
aquesta legislatura: que tinguéssim una llei de transició energètica. I ara instem una 
administració que aprovi una moratòria, perquè inclús podríem estar d’acord fins 
que s’aprovi que el propi Govern s’ha saltat el seu compromís d’aprovar-la. I estem 
al final de la legislatura. Em sembla excessiu.

La segona qüestió, ni tan sols té a veure amb l’esmena, sinó amb la intervenció 
del company Puig. És que en el cas del radó, està ben estudiat, ho dic a l’exposició de 
motius. Me l’han facilitat companys que militen al territori i jo l’he llegit. 

L’exposició al radó està molt ben estudiada en les línies de molt alta tensió. Les línies 
de molt alta tensió generen una cosa que es coneix com a efecte corona, que al voltant 
dels cables de línia de molt alta tensió s’ionitza l’aire. I això atrau i no només genera 
interferències radioelèctriques i soroll i generació d’ozó troposfèric, que és un contami-
nant, sinó que concentra aerosols contaminants i gas radó. I això és un efecte, l’efecte 
corona, que està força ben estudiat. Si jo no ho he entès malament, diputat Puig. Per tant, 
només volia fer aquest aclariment, que és per aquesta qüestió, per la qual ho vam posar.

Per tant, em mantinc en la meva posició sobre les esmenes i només volia fer 
aquesta clarificació.

Josep Puig i Boix

Demano la paraula.

El vicepresident

Bé; gràcies, diputat Ferro. Per què em demana la paraula, diputat Puig?

Josep Puig i Boix

Per contradiccions del ponent.

El vicepresident

Molt bé.
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Josep Puig i Boix

Ell posa a l’escrit que les línies d’alta tensió produeixen radó. El radó no el pro-
dueixen les línies.

El vicepresident

D’acord. Diputat Ferro, molt breument.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, només deu segons. Si la discrepància és entre si el produeixen o el concen-
tren, accepto, li accepto la correcció. Cap problema.

El vicepresident

Molt bé. Doncs, finalment, no sé si el diputat Terrades voldria intentar participar 
per a fer el posicionament?

Jordi Terrades i Santacreu

No sé si se m’escolta, ara?

El vicepresident

Ara sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Ara he entrat i he sortit. Només per dir ràpidament que nosaltres no donarem su-
port a aquesta proposta de resolució. Creiem que en aquests moments encara tenim 
un percentatge d’interconnexió elèctrica entre França i Espanya baix. 

No coincideixo en l’anàlisi que les infraestructures de transport siguin desfasa-
des en el marc d’un nou model energètic basat en les renovables; també en l’ener-
gia distribuïda, però també en infraestructures renovables de gran capacitat, perquè 
seran necessàries per mantenir l’activitat econòmica i industrial del país; també la 
residencial i també un nou model de mobilitat sostenible.

Per tant, no podem subscriure moltes de les propostes que inclou aquesta propos-
ta de resolució i, per tant, hi votarem en contra.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Llavors passaríem a la votació de la proposta de re-
solució, que, pel que he entès –corregiu-me si m’equivoco– es poden votar conjun-
tament els punts 1 i 2. I després, per separat, 3. I per separat, punt 4. És correcte?

Ferran Civit i Martí

Per nosaltres, 3 i 4 poden ser en una única votació.

El vicepresident

D’acord. Però crec que el Grup Parlamentari de Ciutadans deia que faria vota-
cions diferents a 3 i 4...

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, sí, confirmo que separades.

El vicepresident

Ho farem separat, per tant. Molt bé.
Doncs comencem amb els punts 1 i 2 de la proposta de resolució.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Abstenció.

El vicepresident

Grup Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.
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El vicepresident

Grup comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El vicepresident

Grup d’Esquerra Republicana?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El vicepresident

I Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El vicepresident

Per tant, aquests dos punts queden aprovats per 11 vots a favor, 2 en contra 
i 6 abstencions.

Ara passaríem a la votació del punt 3.
Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció de l’orador.)

El vicepresident

Ai, no l’he sentit, diputat, disculpi. Crec que ho té tancat, el... (Veus de fons.) 
Francisco, tienes el micro cerrado.

Francisco Javier Domínguez Serrano

A favor.

El vicepresident

A favor.
Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

Els socialistes..., és el punt tercer, eh?

El vicepresident

El tercer.

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

El vicepresident

En contra. 
Comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El vicepresident

Republicà?

Ferran Civit i Martí

En contra.

El vicepresident

Junts per Catalunya.
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Narcís Clara Lloret

En contra.

El vicepresident

En contra.
Per tant, aquest punt 3 queda rebutjat. Aquest cop, per 12 vots en contra i 7 vots 

a favor.
I ara, el darrer punt, el punt 4.
Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Abstenció.

El vicepresident

Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

El vicepresident

Comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El vicepresident

Republicà?

Ferran Civit i Martí

En contra.

El vicepresident

Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

En contra.

El vicepresident

En contra. Per tant, aquest punt també quedaria rebutjat per aquests 12 en contra. 
Hi hauria 1 vot a favor i 6 abstencions.

Queda rebutjat.

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones 
de pas de cetacis de les costes catalanes

250-01511/12

Llavors, ja passaríem al darrer punt de l’ordre del dia, que en aquest cas, doncs, 
com que tant president com vicepresident crec que hi hem d’intervenir, bé..., a veure 
si podríem fer una excepció. I que encara que, doncs, un dels dos presideixi, hi pu-
gui intervenir igualment. El lletrat no sé si...

El lletrat

Bé; en teoria això no seria possible. Jo l’únic que puc entendre o podria dir que, 
si no hi ha inconvenient de ningú i atès que estem en un context que ho dificulta tot 
una mica perquè estem en via telemàtica, doncs es podria fer una excepció si tots els 
grups hi estan d’acord.

El vicepresident

D’acord. Doncs si... (Pausa.) Veig que no hi ha cap desacord. 
Per tant, continuaria, doncs, amb aquest punt final, que és el punt 8, Proposta 

de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de cetacis de les 
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costes catalanes. I tindria el temps per a posicionar-se, el torn per a posicionar-se, el 
grup proposant, que és el Grup de Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, company Bertran. Seré molt breu, perquè és l’últim punt. I, a 
més, no l’hauria de poder defensar jo i, per tant, seré breu. Com bé sabeu, la costa 
del cap de Creus és una zona de pas de cetacis i quan es va presentar aquesta moció, 
que temps fa de que la vam presentar –el setembre–, hi va haver un «avistament» de 
cetacis, que es van aproximar a litoral català. Això va provocar, doncs, que una sè-
rie de vaixells l’envoltessin. Entre ells, hi havia un regidor del Govern de Port de la 
Selva. I, diguem-ne, es va fer un debat, una mica de safareig públic sobre això. Però 
també es va posar de manifest que som zona de pas de cetacis i que a vegades ens 
manquen mesures d’intervenció per garantir el benestar dels cetacis, que ja sabem 
que són animals que s’estressen molt per la presència d’humans al voltant.

També envoltar un cetaci, home, posa en risc les persones que ho fan. Per això 
presentem una proposta de resolució basada en dos punts. La primera, diguem-ne, 
de rebuig a les agressions a la fauna marina i d’algunes imatges que vam veure. L’al-
tra, d’emplaçar el Govern a regular la zona de pas de cetacis per evitar, precisament, 
situacions com la que vam viure. 

Sobre les esmenes, comuniquem ja, i així després no fem intervenció: acceptem 
l’esmena 1. L’esmena 2 i la 3, les rebutgem. Cal dir que de l’esmena 2 no hi estem 
frontalment en contra, però crec que parlem de dues coses diferents. És a dir, a nos-
altres ens sembla perfecte que hi hagi una estratègia marítima de Catalunya 2030 i 
entenem que és una eina útil, però estem demanant que s’estableixi una intervenció 
a curt termini, de casos concrets com els que estem veient, i que, per tant, entenem 
que això hauria de prioritzar la capacitat executiva del Govern i no tant la planifi-
cació estratègica.

I l’esmena 3 no l’acceptem. Primer, perquè de nou utilitza el debat de competèn-
cies per girar el debat, perquè és una qüestió molt recurrent en els grups que donen 
suport al Govern, defugir tot debat i transformar-lo en un debat de competències. 
I, per tant, volíem centrar-nos en aquelles qüestions on pot intervenir el Govern de 
la Generalitat, en aquest cas concret. 

En tot cas, agrair les esmenes als grups proposants.
Moltes gràcies.

El vicepresident

Molt bé, diputat. Doncs, moltes gràcies. Ara passaríem al posicionament per a 
les esmenes. I per això, té la paraula el Grup Republicà, per començar.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Bé, primer de tot jo crec que hem d’agrair al grup proposant 
aquesta iniciativa, perquè, a més, també, amb el grup proposant i amb altres grups 
d’aquest Parlament també havíem acordat presentar –i per desgràcia no aniran enda-
vant– la possibilitat d’acabar, i ara que parlem de cetacis, doncs, en aquest cas, d’alta 
mar, doncs, també amb acabar amb els espais on hi ha cetacis, o delfinaris aquí a  
Catalunya. I, per tant, això no ha pogut ser aquesta legislatura, però esperem que  
a la pròxima sí. 

I pel que fa al tema de cetacis, és clar, cal recordar que hi ha una reglamentació 
ja bastant establerta. Per això és el fet aquest de que no és que no estiguem d’acord 
amb tot lo que es planteja, sinó el fet aquest que, ara mateix, la reglamentació ja està 
feta. Tant a nivell estatal, com a nivell comunitari, com a nivell català. Vull dir, des 
del reial decret espanyol del 2007, com també des de la xarxa de rescat que va crear 
la Generalitat el 2013, o el decret legislatiu del 2008 de la Generalitat, ja tipifiquen 
com s’ha de fer qualsevol tipus d’actuació vers aquests animals. Això inclou, fins i 
tot, com s’han d’aproximar les embarcacions que vulguin fer observació d’animals. 
I això, significa que tot això està bastant estipulat. 
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Ara bé, el que jo estic segur que estaríem d’acord, i que això ho han marcat di-
ferents organitzacions ecologistes, és el fet aquest que falta assegurar i com també 
s’ha parlat amb l’Aliança Mar Blava, perquè hi hagi corredors que estiguin, ara ma-
teix, protegits.

Perquè recordem que l’Estat espanyol, malgrat que a nivell europeu es marca 
que hauria de tenir un 10 per cent de superfície marítima protegida, en té pràctica-
ment una cinquena part actualment. Tot i que sí que s’ha notificat, doncs, que per al 
2024 s’arribarà a un 12 per cent d’espais protegits i que en el cas de Catalunya esta-
ríem parlant, doncs, de la costa central catalana i parlant també de Països Catalans, 
doncs, la zona sud de Mallorca. Ara bé, ens falta –i això crec que també s’hauria  
de fer conjuntament amb la zona d’Occitània– un corredor del golf del Lleó i cap de  
Creus per protegir aquests animals. Tenint en compte que aquests corredors no són 
espais tancats en els quals ells circulen com si fos una autopista per un carril.

Vull dir, es van movent, es van aproximant i, a vegades, les topades amb embar-
cacions, tenint en compte que el comerç mundial no para de créixer, són, per des-
gràcia, més que previsibles i, per desgràcia, més que inevitables. I això és lo trist. 

Aleshores, per això nosaltres tenim claríssim que..., i felicitem la iniciativa als 
que han presentat, al grup parlamentari. Però donarem suport al punt 1, que, a més 
a més, vull dir, en aquest cas amb l’esmena. Però, a més a més, haurem de votar 
que no, perquè el fet aquest ja hi és. O sigui, la reglamentació, i de manera urgent, 
ja està feta. Tant per a totes les administracions competents. Ara bé, segurament 
estaríem d’acord que tots plegats ens falten més competències. I aprofito per dir, 
doncs, també, passar competències marítimes a la Generalitat, que ara mateix no 
tenim, perquè fins i tot l’Estratègia marítima de Catalunya, en gran part, també pel 
Departament d’Agricultura... (tall de comunicació) ...tenen moltes competències de 
les que voldria. 

I això inclou –aprofito per recordar– el fet que els nostres agents verds, que se-
rien els agents rurals, tenen actualment uns equipaments bàsics, amb prou feines 
dues embarcacions, per cobrir tota la costa catalana. I això inclouria aquests àmbits, 
fins i tot en llocs en els quals tenim competència. Perquè aprofito per recordar que, a 
una certa distància de la costa ja no tindrien cap mena de competències ni els agents 
rurals ni, òbviament, la Generalitat. Perquè, per desgràcia, encara no és un estat. 

Però així i tot, torno a recalcar, per tercera vegada: gràcies a l’aportació i a la 
proposta per part del grup parlamentari dels comuns.

El vicepresident

Moltes gràcies, diputat. Llavors, ara passaríem a l’altre grup proposant d’esme-
nes. Que Junts per Catalunya, abans, diputat Puig, dir-li que crec que té el micro 
obert.

Josep Puig i Boix

Ara l’he obert; sí.

El vicepresident

Perquè el tenia obert abans i estava interferint amb la intervenció anterior. Per-
què ho tingui en compte.

Josep Puig i Boix

Perdoneu. No m’allargaré pas massa, perquè el Ferran Civit, el diputat Civit, ho 
ha explicat força bé. Vaja, molt bé. El que sí que volia dir és que mentre hi ha grups 
que tenen una espècie de fília regulatòria, altres tenen fòbia regulatòria. Nosaltres 
crec que ens situem just al mig. No tenim ni fília ni fòbia. I creiem en la necessi-
tat d’una regulació justa, que és la que entenem que ja hi ha en aquest moment, que 
es pot completar una mica amb la que comentava el Ferran, però que ja hi ha prou 
«regulatitis».

Gràcies.
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El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Llavors, ara, excepcionalment, jo presentaré la posició 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

(El vicepresident deixa d’exercir les seves funcions per a intervenir com a diputat.)

David Bertran Román

Llavors, des del nostre grup parlamentari veiem bé, amb ulls favorables, la pro-
posta de resolució que s’ha presentat. Ens agrada el redactat, de fet, de l’esmena 
proposada pel que fa al punt 1, de dir que el que es fa és considerar i donar aquesta 
alerta social que la persecució de cetacis per part d’embarcacions, doncs, pot repre-
sentar una greu agressió a la fauna marina, perquè pensem que ja hi ha normativa 
que regula l’apropament d’embarcacions a aquests cetacis. I, de fet, arran del cas que 
s’explica a l’exposició de motius, els Agents Rurals ja ho estan investigant, perquè hi 
ha unes distàncies mínimes, hi ha unes maniobres acceptades o no acceptades. Hi ha 
un nombre d’embarcacions que s’hi poden apropar, doncs, al mateix temps.

Per tant, pensem que el que s’hauria de fer, més aviat, en qualsevol cas, seria que 
per part de la Generalitat de Catalunya, si es vol vigilar amb més zel aquest tipus 
d’infraccions, és dotar de més recursos els Agents Rurals, que segurament no tenen 
els recursos suficients per aquestes aigües interiors que poden controlar, doncs, per 
a que les controlin efectivament. I estarem d’acord, també, amb el que s’ha comentat 
abans, crec que pel diputat d’Esquerra Republicana, de que hi hauria d’haver més 
col·laboració. 

O sigui, no sé si ho ha dit en aquests termes, però nosaltres pensem que hi hau-
ria d’haver més col·laboració amb d’altres coses, com, per exemple, amb la Guàrdia 
Civil, que sí que disposa de mitjans marins suficients com per vigilar aquest tipus 
de potencials infraccions. I, doncs, que hi hagués una col·laboració d’Agents Rurals, 
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil per a vigilar que això no passi i que se sancioni 
quan calgui.

I llavors, nosaltres, pel que fa al segon punt, per tot això exposat, perquè pensem 
que ja hi ha una regulació, doncs, la cosa està en que veuríem millor el text que pro-
posa l’esmena: de desenvolupar aquesta línia estratègica d’actuació de l’estratègia 
marítima de Catalunya 2030. I el punt 3, doncs, no hi votarem a favor, perquè vaja, 
reclamar per una cosa com aquesta totes les competències marítimes a la Generalitat 
de Catalunya és una mica «pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», 
doncs demanem això. I vaja, és evident que amb unes consideracions molt més exac-
tes, molt més focalitzades, es pot tractar aquest tema i no fa falta, ni molt menys, fer 
aquest traspàs absolut de totes les competències marítimes a la Generalitat de Cata-
lunya.

(L’orador reprèn l’exercici de les funcions de president.)

El vicepresident

Llavors, dit això, ara passaríem al següent grup parlamentari, que seria el Grup 
dels Socialistes i Units per Avançar. Tindria la paraula el diputat Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies. M’agradaria fer una intervenció molt curta, la faré curta. Però com que 
han sortit alguns arguments, a l’argumentari algun diputat sempre li surten allò, les 
fòbies a Espanya, em permetrà fer alguna apreciació. És clar, els països riberencs de 
la Mediterrània, a proposta del Govern d’Espanya, han recollit la proposta d’incor-
porar el corredor de migració de cetacis de la Mediterrània occidental a la llista de 
zones especialment protegides d’importància per a la Mediterrània. Conveni de Bar-
celona, eh? I aquesta, justament, és una franja contínua entre la costa catalana, la del 
País Valencià i la de les Illes. És a dir, des del golf del Lleó fins a les Illes. Aquest 
és un espai d’alt valor ecològic. I no els sàpiga greu a alguns diputats d’aquesta co-
missió de que hagi estat a proposta del Govern d’Espanya. A vegades també fan bé 
les coses, el Govern d’Espanya, senyor Civit. 
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Dit això, jo també coincideixo amb el diputat Puig que no es tracta ara de fer 
«regulatitis», de lo que es tracta és de que hi hagi un control del compliment de la 
regulació en aigües interiors. I espectacles com els que vam poder apreciar, bé, no 
són educatius i, a banda de que no siguin educatius, van en contra d’aquesta especial 
cura que pretenem tenir en aquest corredor. 

Per tant, malgrat que probablement si s’hagués acceptat alguna esmena hagués-
sim encertat més en el to i en l’objectiu d’aquesta moció, nosaltres li donarem suport.

El vicepresident

Molt bé. Gràcies, diputat. Ara passaríem a la votació dels punts de la proposta de 
resolució. Només aclareixi’m els punts..., les esmenes acceptades. Si ho he entès bé, 
diputat Ferro, són l’esmena 1 i l’esmena 2, també?

Lucas Silvano Ferro Solé

No, l’esmena 2, no.

El vicepresident

L’esmena 2, no. I la 3 ja havíem dit que no. Per tant, no es vota perquè és d’ad-
dició. Llavors, faríem, entenc, una votació separada dels dos punts, oi? (Pausa.) Sí, 
molt bé.

Llavors, passaríem a votar el punt 1 amb l’esmena acceptada.
Grup de Ciutadans?
(Pausa.)
Soc jo mateix: a favor –mare meva, com estic...
Grup Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El vicepresident

Grup dels comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.

El vicepresident

Grup Republicà?

Ferran Civit i Martí

A favor.

El vicepresident

I Grup de Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

A favor.

El vicepresident

Molt bé. Doncs aquest punt quedaria aprovat per unanimitat.
Llavors, passem a votar el punt 2 original.
Nosaltres, Grup de Ciutadans, abstenció.
Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

El vicepresident

Comuns?

Lucas Silvano Ferro Solé

A favor.
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El vicepresident

Grup Republicà?

Ferran Civit i Martí

En contra.

El vicepresident

Junts per Catalunya?

Narcís Clara Lloret

En contra.

El vicepresident

En contra. Per tant, aquest punt queda rebutjat per... (Tall de comunicació.)
I amb això, doncs, finalitzaríem aquest punt de l’ordre del dia i crec que tota la 

resta de punts de l’ordre del dia.
Per tant, si no hi ha...

El lletrat

President, si m’ho permet, com que hi ha hagut un problema acústic, en el mo-
ment que proclamava el resultat..., ho dic a efectes d’enregistrament, si pot tornar a 
proclamar el resultat, perquè no s’ha sentit.

El vicepresident

D’acord. Sí que és veritat que jo també he sentit que hi havia alguna cosa. 
Doncs, com deia, pel que fa a la proposta de resolució número 8, el punt 1 d’a-

quest punt de l’ordre del dia, d’aquesta proposta de resolució sobre la regulació de la 
navegació a les zones de pas de cetacis de les costes catalanes –el punt 1– amb l’es-
mena acceptada ha quedat aprovat. I el punt 2 original ha quedat rebutjat.

I dit això, si no hi ha res més, doncs, donaríem per finalitzada la comissió d’avui, 
de medi ambient i sostenibilitat i, doncs, esperem veure’ns a la propera comissió. 

Moltes gràcies a tots els diputats.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda. 
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