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Sessió 33 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT), tinguda per videoconferència, s’obre a un 

quart d’onze del matí i cinc minuts. Presideix Assumpta Escarp Gibert, acompanyada del 

vicepresident, Sergio Sanz Jiménez, i del secretari, José Rodríguez Fernández. Assisteix la 

Mesa el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, David Bertran Román, José María 

Cano Navarro, Francisco Javier Domínguez Serrano i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de 

Ciutadans; Miquel Buch i Moya, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Narcís Clara Lloret, 

Gemma Geis i Carreras i Antoni Morral i Berenguer, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran 

Civit i Martí, Irene Fornós Curto, Marc Sanglas i Alcantarilla i Francesc Viaplana Manresa, 

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

David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2 (tram. 250-

01442/12). Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 662, 74).

2. Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a Santander (tram. 

250-01387/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 643, 25).

3. Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al nord 

de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució basada en els principis de la nova 

cultura de l’aigua (tram. 250-01445/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 662, 78; esmenes: BOPC 699, 8).

4. Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de Be-

llafosca, a Palamós (tram. 250-01448/12). 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 662, 83; esmenes: BOPC 699, 8).

5. Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un tram del ra-

val de Santa Anna de Reus (tram. 250-01478/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 671, 89).

6. Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de l’Esca-

la (Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (tram. 250-

01485/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 92; esmenes: 

BOPC 710, 48).

7. Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera al 

municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit Garriga d’Empordà (tram. 250-

01486/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 671, 93; esmenes: 

BOPC 710, 49).

8. Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda de Palamós 

(Baix Empordà) (tram. 250-01489/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 671, 98).

La presidenta

Comencem aquesta sessió de la Comissió de Territori del dia 11 de novembre. 
Abans de continuar i donar pas a l’ordre del dia i a l’inici de la comissió, dos 

apunts sobre l’ordre del dia i la comunicació de les substitucions.
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Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament d’un 
tram del raval de Santa Anna de Reus (retirada)

250-01478/12

Sobre l’ordre del dia, el punt 5, segons ha comunicat el Grup Parlamentari de 
Ciutadans, es retira de l’ordre del dia. Per tant, és una comunicació que hem enviat 
ja a tots els grups a través de mail. Per tant, queda retirat aquest punt.

Hi havia una sol·licitud, que semblava que hi estaven d’acord, que és de tractar 
conjuntament els punts 4 i 8. Tots dos fan referència a la zona de Palamós, al camí 
de ronda, i, per tant, si els sembla i ningú hi té cap inconvenient, els tractaríem con-
juntament.

Per altra banda, indicar si hi ha alguna substitució. En tot cas, si els portaveus 
volen indicar que hi ha alguna substitució en aquesta comissió, a part de la substitu-
ció del senyor Miquel Buch, que li donem la benvinguda a la comissió com a porta-
veu de Junts per Catalunya. Benvingut, senyor Buch.

Miquel Buch i Moya

Gràcies, presidenta, i bon dia a tots i totes.

La presidenta

No hi ha cap substitució, doncs, a part d’aquesta? Senyor Campdepadrós?

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, presidenta. Únicament era per proposar, si als altres grups els venia 
bé, que també hi havia els punts 2 i 3, tots dos relatius a transvasaments del riu 
Ebre, que potser el debat es podria substanciar conjuntament, sense perjudici des-
prés de la votació separada dels dos punts.

La presidenta

Hi ha algun grup que sí... (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.) Se-
nyor Sanglas?

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí, presidenta. En relació amb aquesta última petició del senyor Campdepadrós, 
tenim un petit problema, que és que els punts els porten diputats diferents per part 
del nostre grup, i, per tant, sí que demanaríem que el debat se substanciés de mane-
ra separada.

La presidenta

D’acord. Doncs els substanciarem per separat, i només indicar... (David Cid Co-
lomer demana per parlar i la presidenta li dona la paraula.)

David Cid Colomer

Presidenta, jo sí que voldria traslladar, abans de començar, la queixa –no a la 
Mesa d’aquesta comissió ni a la presidenta, però sí que, si ho troba avinent, que ho 
traslladés a la Mesa del Parlament– que no entenc per què aquesta comissió no es 
retransmet públicament; és a dir, sembla que al final anem a un Parlament clandestí, 
i, en tot cas, no entenc per què les comissions no es retransmeten a través del Canal 
Parlament.

La presidenta

Perquè, entre altres coses, diputat, avui hi ha una coincidència de tres comis-
sions. (Veus de fons.) Hi ha la CAI, hi ha la Comissió de Territori... En tot cas, és 
un criteri que utilitza la Mesa. (David Cid Colomer demana per parlar.) Digui’m, 
senyor Cid.

David Cid Colomer

No em sembla un criteri..., o sigui, la coincidència no em sembla un criteri rao-
nable. És a dir, hauria de ser possible, i més si les comissions no són presencials. 
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Entre altres coses, perquè a les comissions, quan són presencials, hi pot accedir la 
premsa, hi poden accedir els tècnics, hi pot accedir..., són públiques. I això que es-
tem fent avui no és, precisament, una comissió pública, que és el que hauria de ser 
una comissió del Parlament de Catalunya.

Per tant, crec que això s’hauria, com a mínim, de traslladar a la Mesa.

La presidenta

Lletrat, volies dir alguna cosa?

El lletrat

Sí, només per aclarir una cosa, que és que el fet de que no siguin en directe no 
vol dir que no siguin públiques, perquè s’hi pot accedir, queden gravades i després 
qualsevol ciutadà hi pot accedir. És a dir, que..., és diferent, evidentment, eh?, però 
vull dir que realment hi ha aquest element.

Les causes, pel que ens han explicat a nosaltres avui –perquè tampoc és respon-
sabilitat directa dels serveis jurídics–, són que, tècnicament, no hi ha la possibilitat, 
quan hi ha altres coincidències, de que puguin ser en directe.

La presidenta

Només es poden fer dos comissions en directe, també ens avisen ara els serveis 
informàtics; només en poden fer dos. Avui ja n’hi han tres. És veritat que en l’an-
terior onada, diríem, hi va haver un calendari que feia que hi haguessin menys co-
missions. 

En tot cas, senyor Cid, jo no tinc cap inconvenient en traslladar a la Mesa del 
Parlament que, en virtut d’una previsió d’una tercera onada, potser que els serveis 
informàtics fessin un esforç tots plegats. Ahir mateix hi van haver moltes dificultats 
i avui també sembla que n’hi han hagut algunes.

Per tant, és veritat que hauran de fer un esforç d’adaptació des del mateix Parla-
ment, i així ho traslladarem.

Miquel Buch i Moya

Presidenta...

La presidenta

Si no dieu res més...

Miquel Buch i Moya

Sí, presidenta. Junts per Catalunya també se suma a la proposta aquesta, que 
traslladi això que estava comentant ara. Entenem que tenim capacitat..., el Parlament 
de Catalunya té capacitat de retransmetre més de dues comissions simultàniament i 
que el ciutadà pugui escollir quina vol veure. 

La presidenta

Doncs així ho farem. 

Miquel Buch i Moya

Gràcies.

La presidenta

Només comunicar-los que el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent ha comunicat que no pot assistir a aquesta comissió per incompatibilitat amb 
les altres, i, per tant, es disculpa.

Pel que fa al Partit Popular, jo no he rebut res, però tampoc avui hi són presents. 
Suposo que els deu passar lo mateix, però no ens ho han comunicat.

Sense res més, doncs, passaríem a l’ordre del dia, entenent que els punts 2 i 3 els 
tractarem per separat i els punts 4 i 8 els tractarem conjuntament.
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Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2 
250-01442/12

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2, que presenta el Grup Parlamen-
tari Republicà. No hi ha cap esmena presentada. Per tant, per a la presentació de la 
proposta de resolució, té la paraula el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Com vostès saben, la problemàtica de les autopistes de peat-
ge al nostre país és una problemàtica que arrenca des de fa molt temps, i que és evi-
dent que ens perjudica, perjudica la nostra economia, perjudica la nostra ciutadania, 
en el sentit que no tenim, en molts casos, vies gratuïtes per fer certs recorreguts i 
l’única alternativa, diguem-ne, amb certes condicions és passar per les autopistes 
de peatge.

Això és un problema que el Govern de Catalunya ja fa temps que treballa en una 
solució. Hem posat sobre la taula la solució de la vinyeta, creiem que aquesta és la 
via per on hem de treballar, però és evident que ha d’haver-hi una conjunció d’acords 
entre les diferents administracions que són titulars d’algunes autopistes d’alta capa-
citat que passen pel territori de Catalunya.

El dèficit d’infraestructures del país –infraestructures viàries i ferroviàries– és 
palmari des de fa molts anys. Es va intentar solucionar amb diversos acords que han 
seguit incomplint per part del Govern de l’Estat que, malgrat prometre certes inver-
sions, segueix no fent-les. I, per tant, volem aprofitar també aquesta presentació per 
denunciar una vegada més el dèficit en les inversions en infraestructures que fa el 
Govern de l’Estat.

Creiem que respecte a la resolució del tema de les autopistes de peatge i per a 
la implantació de la vinyeta s’obren uns horitzons interessants. És a dir, comencen 
a caure algunes concessions d’autopistes, i, per tant, creiem que és el primer pas, 
diguem-ne, per poder aplicar l’eurovinyeta. De fet, al país, a partir de l’1 de gener 
d’enguany, ja va caure un dels peatges a l’AP-7, el peatge de Sant Joan d’Alacant, en-
tre Sant Joan d’Alacant i Tarragona, per tant, ja és un primer element. I, després, al 
tercer trimestre del 2021 ha de caure o està prevista la finalització de les concessions 
de l’AP-7 Cambrils - la Jonquera i l’AP-2 el Vendrell - Lleida.

Això és així, i, en tot cas, es treballava en l’horitzó..., el fet que hi hagués la fina-
lització de la concessió de l’AP-7 en el tram d’Alacant a Tarragona va fer esperançar 
en que s’anirien finalitzant les concessions, però ens trobem que, fruit de la pandè-
mia, fruit del Covid, les autopistes, les concessionàries han demanat una pròrroga 
d’aquestes concessions, la qual cosa creiem que no és de rebut. Aquestes concessio-
nàries han tingut i segueixen tenint beneficis ingents des de fa molts anys, aquestes 
autopistes estan plenament amortitzades, i, per tant, no ens sembla de rebut que, a 
més a més, en un context de crisi pandèmica i en un context de crisi econòmica les 
concessionàries, que ja obtenen prous beneficis, encara intentin allargar més la seva 
concessió.

Per tant, des d’aquest punt de vista, els portem una proposta de resolució que 
esperem que compti amb el suport majoritari d’aquesta comissió, en el sentit de no 
ampliar aquestes concessions. Ens consta que el Ministeri de Foment s’ha manifes-
tat públicament de no fer-ho, però, en tot cas, ratifiquem..., creiem que un acord del 
Parlament de Catalunya en aquest sentit afermaria aquest posicionament, que no 
s’apugin les tarifes de l’AP-2 ni de l’AP-7 vigents durant aquest període de temps que 
resten de les concessions. No ens semblaria una manera..., no creiem que les conces-
sionàries s’hagin de compensar de cap de les maneres. I instar el Govern espanyol a 
accelerar la negociació pel que fa al tema de la vinyeta.

Creiem que és una bona sortida, ens consta que hi ha hagut contactes amb el 
Ministeri de Foment, però, en tot cas, no s’ha avançat, en aquest sentit. Creiem que 
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seria interessant que abans no acabin les concessions..., perquè és evident que no hi 
haurà peatges, però que les autopistes necessiten un manteniment i d’alguna manera 
s’han de finançar. 

Per tant, el que sí que requeriríem és que el Govern de l’Estat entri en aquesta 
negociació per signar aquest acord de l’eurovinyeta i fer possible l’aplicació de la 
mateixa vinyeta a tot el territori de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el diputat David Bertran. 

David Bertran Román

Bé; moltes gràcies, presidenta. Sobre aquesta proposta de resolució, doncs, ja 
avancem que nosaltres votarem favorablement els punts 1 i 2 i que ens abstindrem 
al tercer. Comentar algunes coses que són interessants per entendre quina és la si-
tuació a Catalunya, perquè es parlava d’aquesta situació en la que ens trobem d’ha-
ver de pagar peatges, aquest greuge territorial que comentava el diputat d’Esquerra 
Republicana.

Bé, la situació és que de peatges n’hi ha de l’Administració General de l’Estat i 
de la mateixa Generalitat. De fet, segons un article de Cinco Días, d’El País, hi ha 
cent setanta dels quatre-cents quilòmetres d’alta capacitat construïts per la Genera-
litat que són amb barrera; per tant, la meitat d’aquests quatre-cents quilòmetres són 
amb peatge. 

Després tenim totes aquestes vies d’alta capacitat de les quals, doncs, en podem 
parlar, la C-16 de Terrassa a Manresa, Sant Cugat - Terrassa; C-32 Mataró - Palafolls, 
Montgat - Mataró, Castelldefels - el Vendrell; C-33 Barcelona - Montmeló; els tú-
nels C-16, Vallvidrera, Cadí, i per no parlar de tots els peatges a l’ombra. Per tant, 
el que hem d’entendre és que aquí el discurs és un discurs molt oportunista, i tant 
la Generalitat com l’Administració General de l’Estat han utilitzat aquest tipus de 
vies de pagament.

Llavors, nosaltres el que diem és que a partir d’aquest any 2021, quan s’acabin 
aquests peatges, que sí que s’acabaran per part de l’Estat, s’haurien d’acabar..., con-
tinuaran tots aquests pagaments d’aquestes altres vies que hem comentat que són 
gestionades per la Generalitat de Catalunya. Llavors, això pel que fa als punts 1 i 2.

I pel que fa al punt 3 ens abstindrem, perquè nosaltres pensem que hi hauria 
d’haver un diàleg, una negociació entre el Govern d’Espanya i tot el conjunt de les 
comunitats autònomes per a tractar de forma general, a nivell nacional, com hauria 
de ser el nou model, que nosaltres pensem que hauria de ser un model en línia amb 
el que recomana la Unió Europea de pagament per ús.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ja els avanço que a aquesta proposta de resolució nosaltres 
li donarem suport als punts 1 i 2 i ens abstindrem al darrer punt de la mateixa pro-
posta, i els explico la raó.

Hem estat analitzant els Pressupostos Generals de l’Estat que ha presentat el Go-
vern d’Espanya i hem vist que la intenció del Ministeri de Transports és no prorro-
gar la concessió de les autopistes concessionàries de l’AP-2 i l’AP-7. Tenien intenció 
clara de que quan acabi la finalització d’aquesta concessió, que és l’agost de l’any 
que ve, no hi hagi una pròrroga dels mateixos. 
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Ara, és veritat, tal com deia el diputat Sanglas, que el Reial decret 26/20, d’a-
quest any, que establia mesures per la Covid-19, determina que en determinades cir-
cumstàncies es pot arribar a compensar les concessionàries amb un increment del 
termini màxim per la duració de l’estat d’alarma, és a dir, uns tres mesos.

És aquest mes de novembre que finalitza el termini que tenen les concessionàries 
per presentar les reclamacions, i a partir d’aquesta data avaluar si tenen dret o no 
a aquesta pròrroga. És el mateix que passa a les autopistes catalanes que són com-
petència de la Generalitat de Catalunya, que també acaben la seva concessió en el 
mateix període, agost de l’any que ve. 

Li vaig fer una pregunta al Govern que el diputat Sanglas recolza sobre què 
pensaven fer, i m’han contestat que «no s’ha pres cap decisió al respecte, ja que cal 
complimentar el procediment legalment establert i tenir en compte si les mateixes 
s’ajusten o no al marc dels seus respectius contractes».

Jo no tinc cap dubte que el Govern de la Generalitat de Catalunya, quan arribi 
el 31 d’agost, no prorrogarà aquestes concessions. Per tant, estic convençut que tant 
les que depenen del Govern d’Espanya com les que depenen del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya el 31 d’agost s’acabaran, recuperarem, no?, les administracions, 
aquesta concessió.

Respecte al punt segon, totes les concessionàries, les que gestiona, en aquest cas, 
són competència del Govern d’Espanya. Les que són competència del Govern de la 
Generalitat de Catalunya tenen una revisió de tarifes ordinàries en base a l’IPC... 
(per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de 
l’orador) ...tant a les de competència del Govern d’Espanya com a les de compe-
tència del Govern de la Generalitat per sobre d’aquesta apujada ordinària. Per tant, 
també li donarem suport. 

I respecte al punt tercer, vostès saben quina és la posició del Grup Socialistes 
respecte al model de vinyeta que ha plantejat el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya. No acabem d’estar del tot d’acord amb la tarifa plana que se’ns presenta, per 
resumir-ho. Sí que creiem que a càrrec dels usuaris hi ha d’anar una part del mante-
niment d’aquestes vies d’alta capacitat, igual que fem amb altres sistemes de trans-
port. Per tant, també diem, i ho hem dit en les reunions que s’han fet, que la reflexió 
no només s’ha de fer del territori de Catalunya, sinó que és una reflexió global, que 
s’ha de fer a nivell de l’Estat. Ara s’ha obert una oportunitat amb la nova Estratègia 
de mobilitat de la Llei de mobilitat sostenible, i és en aquests termes que hauríem 
de plantejar com s’han d’atendre les necessitats de conservació d’aquestes vies d’alta 
capacitat, no només a Catalunya, sinó en el conjunt de l’Estat espanyol, per arribar 
a una homogeneïtzació de models de gestió que no penalitzi els usuaris catalans. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, s’ha d’obrir la reflexió i ens hi abstindrem, 
perquè no acabem de compartir del tot el model de vinyeta que planteja el Govern 
de Catalunya, que és de tarifa plana.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula ara el diputat David Cid, en nom del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem.

David Cid Colomer

Sí, des de Catalunya en Comú Podem donarem suport als tres punts de la resolu-
ció. De fet, és com aquell examen que diu «m’agrada que em faci aquesta pregunta», 
perquè crec que està bé explicar que la proposta dels Pressupostos Generals de l’Es-
tat que avui ha posat en marxa el govern d’esquerres, i que està en el tràmit parla-
mentari –de fet, aquests dies hi ha el debat a la totalitat–, inclou aquestes demandes.

De fet, el que hi havia en els Pressupostos Generals de l’Estat és que el Govern 
no té intenció de renovar les concessions entre el tram Tarragona - la Jonquera de 
l’AP-7 i el tram del Vendrell a Saragossa de l’AP-2, i que, per tant, en cap cas no es 
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donaria continuïtat a aquestes vies d’alta capacitat amb concessions de peatge, que 
crec que és una molt bona notícia. 

Nosaltres sí que creiem que, a banda d’això, és imprescindible fer un debat sobre 
com es financen aquestes infraestructures quan queden, en aquest cas, assumides 
per les administracions, ja siguin de la Generalitat o per part de l’Estat. I, per tant, 
són infraestructures que demanden un gran volum de recursos per al seu manteni-
ment, i, en tot cas, jo crec que el debat de la vinyeta és pertinent i és urgent.

Crec que, a més a més, per la informació que tenim a través del secretari d’In-
fraestructures, hi ha possibilitat de que Catalunya pugui ser un territori que posi en 
marxa una prova pilot. Segur que es pot discutir sobre quin és el sistema més adient, 
però que és evident que cal avançar cap a la vinyeta, i que tard o d’hora també serà 
un debat que acabarà arribant al conjunt de l’Estat, perquè si al final no volem que 
les infraestructures viàries xuclin el volum central de recursos del manteniment de 
les infraestructures, per exemple, ferroviàries, cal trobar mesures o cal trobar ele-
ments per finançar-ho.

Per tant, hi insisteixo, donarem suport a la proposta de resolució. També espero 
que, amb coherència, doncs, també els pressupostos de l’Estat rebin un suport per 
poder avançar en aquesta direcció.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara, per acabar, la paraula –perquè, hi insisteixo, no hi ha 
ningú de la CUP, que ens han avisat, però tampoc el PP, jo no veig ningú–, per tant, 
el diputat Narcís Clara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. O el 
diputat Buch?

Miquel Buch i Moya

No, la diputada Geis, presidenta.

La presidenta

Ah, és que teníem les indicacions de l’anterior comissió, que no vam fer. Per tant, 
endavant, diputada Geis.

Gemma Geis i Carreras

Perdó. Sí, nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, donarem suport a aquesta 
proposta de resolució. És evident que en les últimes comissions Esquerra està pre-
sentant propostes que en el fons ja s’estan complint. Llegia ara, quan feien referència 
a aquesta darrera no concessió de les autopistes, no?, com un dels especialistes que 
tenim aquí a Catalunya, en Germà Bel, explicava que dels vint-i-set anys previstos 
finalment havien estat quaranta-vuit, i que, per tant, l’amortització i el retorn a la 
concessionària ja s’havien dut a terme.

Per tant, nosaltres estem d’acord amb els tres punts. Estem expectants a aquest 
canvi de model que plantegen el diputat Terrades i el diputat Cid. Esperem que això 
no sigui fer volar coloms, sinó que, efectivament, fa falta un canvi de plantejament, 
de concepte, de quina és la gestió de les autopistes. El Govern de la Generalitat, de 
fet, el 2018 –i ho hem debatut múltiples vegades i, segurament, amb matisos di-
ferents, com han exposat els diferents diputats i diputades respecte el tema de la 
vinyeta..., però és veritat que el 2018 hi va haver un grup de treball, el 2019 s’han 
tancat les conclusions, i, per tant, jo crec que és un dels reptes de país que cal abor-
dar, assumint també les responsabilitats i les competències a qui li pertoca, amb la 
proporció justa, no?

Per tant, hi votarem a favor, i esperem que amb aquest canvi de model i aquests 
pressupostos, doncs, després no ens trobem que hi hagi una renovació, com ja ha 
succeït en altres àmbits. I això serveix també perquè crec que amb el tema de la 
contractació, que és normativa europea i que l’Estat espanyol ha incomplert moltes 
vegades, sí que fa falta abordar les despeses, els costos i el retorn des del punt de 
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vista jurídic, perquè no sempre les pèrdues les acabi socialitzant l’Administració i 
els beneficis siguin sempre en mans de les empreses. 

Per tant, doncs, donarem suport a aquests tres punts.

La presidenta

Gràcies. No havent-hi més... Entenc que s’ha demanat votació separada del 
punt 3, que els punts 1 i 2 es poden votar conjuntament, d’acord amb les expressions.

Demanarem el vot a cada portaveu de grup parlamentari, començant de major a 
menor. Per tant, comencem amb Ciutadans.

Votarem, en primer lloc, els punts 1 i 2, que entenc que es poden votar conjun-
tament, d’acord?

Doncs per part del Grup Parlamentari de Ciutadans?

David Bertrán Roman

A favor.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Gràcies.
Doncs els punts 1 i 2 quedarien aprovats per unanimitat. 
I passaríem ara a la votació del punt 3.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

David Bertrán Roman

Presidenta, per cert, abans de votar –serà abstenció–, volíem comentar que el 
diputat Cano substituirà la diputada Bravo, que abans ens hem oblidat de comen-
tar-ho. Perquè consti en acta, disculpi.

La presidenta

D’acord, ho tindrem en compte.

David Bertrán Roman

Abstenció.

La presidenta

Abstenció. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?
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Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

Abstenció.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Doncs el tercer punt quedaria en 11 vots a favor, 8 vots d’abstenció i cap vot en 
contra.

És això?

El lletrat

Sí, sí.

La presidenta

Molt bé, lletrat. Doncs perfecte.

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a 
Santander 

250-01387/12

Acabat aquest punt, passaríem al punt número 2 de l’ordre del dia, que és la Pro-
posta de resolució sobre l’oposició al transvasament de l’Ebre a Santander. Ha estat 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem –no hi han esme-
nes presentades–, i té la paraula, per a la seva defensa, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí; bé, aquesta és una proposta de resolució que, de fet, va entrelligada amb la 
següent proposta de resolució, tot i que al final no hem fet el debat conjunt perquè 
ho portàvem diputats diferents, però que té a veure amb la preservació del riu Ebre 
i, especialment, que té a veure, evidentment, amb la necessitat de preservar el que 
és el Delta des del punt de vista ecològic, des d’un punt de vista econòmic, des d’un 
punt de vista de la manera d’entendre el territori i, evidentment, en coherència amb 
la nova cultura de l’aigua.

Bàsicament, aquesta proposta de resolució gira al voltant de la possibilitat..., una 
altra cosa és que després s’hagi acabat efectuant el transvasament, en aquest cas, de 
la conca de l’Ebre a Santander per un volum de, pràcticament, cinc hectòmetres cú-
bics. De fet, això és una mesura que ha posat en marxa el Govern de l’Estat, però, 
en tot cas, des del nostre grup parlamentari, des de Catalunya en Comú Podem, no 
ho compartim, tot i que entenem que estem davant d’una mesura simbòlica, perquè 
tenia un límit fins al 30 de setembre. De fet, aquesta proposta de resolució, quan la 
vam registrar, era per poder-la debatre abans, però, en tot cas, la tenim ara damunt 
de la taula. Nosaltres creiem que val la pena també prendre posicionament des del 
Parlament de Catalunya.
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Nosaltres pensem que té més força quan el convertim en un tema de país, no 
només en un tema de partit, i, per tant, nosaltres creiem que val la pena situar-nos 
clarament en aquesta posició i fer-ho també en coherència, ho fem a nivell de l’Estat, 
com també ho fem a nivell de Catalunya, com després parlarem a la següent propos-
ta de resolució. Nosaltres votarem que el que cal és un posicionament conjunt del 
Parlament de Catalunya, que s’incardini, com dèiem, en la línia de la nova cultura 
de l’aigua, que el que planteja és que no pot haver-hi transvasaments entre conques.

I, en definitiva, bàsicament, el que nosaltres reclamàvem a la proposta de resolu-
ció és convocar la taula de sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. En el seu moment 
ja és cert que es va convocar, però va prendre una posició clara sobre els transvasa-
ments, no només sobre aquest, però també específicament sobre aquest, i que rebut-
ja, evidentment, la proposta de transvasament entre, en aquest cas..., per petita que 
sigui, per simbòlica que sigui, però en coherència amb el que es reclama també al 
territori i el que reclama la Plataforma en defensa de l’Ebre.

Per tant, també ho dic, estaria bé que tots els grups tinguéssim la mateixa posi-
ció en les diferents PRs, entre aquesta i la que ve després –després ja hi entrarem–, 
perquè també hi tenen a veure, i també, en tot cas, estaria bé que tots tinguéssim la 
mateixa coherència.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el 
diputat Francisco Domínguez. 

(Pausa.)
Diputat Domínguez, no sé què passa, però no el sentim. Algú el sent? (Veus de 

fons.) Té el micròfon desconnectat, però no el sentim, perquè jo veig que el té des-
connectat.

El lletrat

El té desconnectat o connectat?

La presidenta

Ell el té connectat, el té connectat.
Diputat, desconnecti el micro i torni’l a connectar. Ara el té sense so. Ara amb 

so. A veure, parli. (Pausa.) No, no se’l sent. Intenti treure els auriculars, que a vega-
des passa. No el sentim, eh?, diputat. Soc jo o ningú el sent? (Pausa.) Jo només l’hi 
puc preguntar al gat, però a ningú més.

El lletrat

No, no, jo almenys tampoc el sento. Crec que ningú.

Francisco Javier Domínguez Serrano

He canviat ara la configuració.

La presidenta 

Diputat, digui.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Se’m sent millor ara?

La presidenta

Se’l sent perfecte ara. Endavant, doncs, diputat.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Comencem. Estamos delante de un trasvase del Ebro hacia Santander de cinco 
hectómetros cúbicos. Se confirmó este pasado junio en la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, pero estamos hablando de cinco hectómetros cúbicos. Es una canti-
dad pequeña que casi no entra en la definición de lo que se puede llamar «trasvase» 
propiamente dicho.
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Desde nuestro grupo defendemos que cualquier actuación... (per raons tècniques, 
no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador) ...que hoy por 
hoy es la referencia para asegurar la salud de un río, desde su cabecera hasta la des-
embocadura. Y hablamos de salud de un río en referencia a la calidad del agua, a 
garantizar sus espacios naturales y al funcionamiento hidrológico del mismo. Esta 
Directiva marco del agua es la herramienta imprescindible si queremos pasar de la 
vieja a la nueva cultura del agua, y de aquí no nos podemos mover. Tenemos que 
garantizar y proteger el agua en calidad y en cantidad y asegurar la sostenibilidad.

Pero resulta sorprendente que el grupo de los comuns, de Podemos, esté en el 
Gobierno de España, que es donde se debaten estos temas, y lo traiga aquí por un 
evidente interés partidista. Esta propuesta la veo oportunista, de postureo y, bueno, 
ya estamos acostumbrados. En vez de negar agua para consumo de boca a una ciu-
dad, pues, aprieten al Gobierno de Sánchez para actuar con el tema de los sedimen-
tos y la protección del Delta. Pero, de verdad... Y de paso no faciliten las cosas al 
Govern de la Generalitat, que continuamente les está haciendo la muleta y todavía 
se nos van a escapar los 6 millones que tenemos de Territori para la protección ur-
gente del Delta.

Y, por hablar directamente sobre esta propuesta en concreto, el primer punto habla 
de convocar la Comisión per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que, eviden-
temente, apoyaremos este punto, porque está bien tener clara la postura que tenemos 
que defender en el seno de la CHE, pero yo no tengo noticias de que se haya reunido 
desde el 2012, esta comisión. Por lo tanto, valdría la pena actualizar muy bien cómo 
se hace.

Y respecto al punto 2, «oposició davant qualsevol projecte de transvasament en 
general», pues, no podemos dar apoyo incondicional ante «qualsevol projecte de 
transvasament» sin conocer los objetivos, sin conocer las condiciones, sin conocer 
las necesidades, ni el cumplimiento de requisitos legales. Sin saber nada, no pode-
mos negarnos en rotundo a todo.

Por lo tanto, pediremos votación separada de estos dos puntos.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. La Directiva marc de l’aigua prohibeix els transvasaments 
d’aquestes característiques? No, la resposta és que no. Ho deia el diputat Cid, no?, 
aquest era un transvasament o autorització d’utilització d’aigua provisional fins al  
30 de setembre. Cantàbria té una part de la conca de l’Ebre, una altra que no pertany 
a la conca, igual que el punt que tractarem tot seguit, la Conca de Barberà. De l’auto-
rització que es va fer per poder utilitzar l’aigua de l’Ebre, que és una autorització de 
4,99 hectòmetres cúbics, és a dir, quasi cinc hectòmetres cúbics, solament se n’han 
utilitzat en aquest període dos hectòmetres cúbics, no ha arribat a dos hectòmetres 
cúbics. Considerem, per tant, que l’aportació està –em sembla que ho ha dit també el 
diputat Domínguez– al límit del que es podria considerar un transvasament.

Si s’haguessin utilitzat tots aquests recursos que ens van autoritzar fins al 30  
de setembre, traduïts a dotació de l’aigua, es podrien regar 250 hectàrees de cítrics de  
les nou mil que té en aquests moments o que hi ha en aquests moments a les Terres 
de l’Ebre, i representa menys d’un 0,5 per cent de l’aigua que circula pels canals de 
l’Ebre.

Per tant, creiem que, atès que ni la Directiva marc de l’aigua prohibeix l’autorit-
zació que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha fet, i atenent que era una auto-
rització d’aigua de l’Ebre, que acabava el 30 de setembre, i que tampoc s’ha utilitzat 
tot el cabal que tenien autoritzat, aquesta proposta de resolució és extemporània, i, 
per tant, no li podrem donar suport.
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En tot cas, sí que, com que ja s’ha demanat votació separada, no ho farem nosal-
tres i, en aquest cas, expressarem la nostra posició en cada un dels punts.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la 
diputada Irene Fornos.

Irene Fornós Curto

Fornós.

La presidenta

Fornós. Perdó; perdó, diputada.

Irene Fornós Curto

Gràcies, presidenta. Bé, estem davant d’una nova violació al dret que tenim los 
usuaris, que tenen los usuaris del tram final de l’Ebre i del Delta a disposar d’un 
cabal ambiental mínim, tal com determinen els criteris establerts, per cert, per la 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, que ja s’ha comentat aquí. 
També dir que el mes de juliol esta comissió, que jo sàpiga, se va reunir, però bé.

En tot cas, un transvasament que estableix un nou precedent de la detracció de 
l’aigua de l’Ebre cap a altres conques i, en este cas, sí que és veritat que és esta quan-
titat, la quantitat que precisament fa que a l’hora de poder-se autoritzar això no ar-
ribés a una quantitat que requerix uns altres requisits, amb la qual cosa jo crec que 
també és un motiu que va entrar una mica per la porta del darrere.

I, en tot cas, bé, sí que també plasmar, evidentment, que donarem suport a esta 
proposta, i crec que al Govern espanyol, en este cas, també se li ha d’exigir trans-
parència i claredat abans d’autoritzar transvasaments com estos, com este d’aigua a 
Santander i sobre quins criteris s’acaba fent.

I, en tot cas, també creiem que és un transvasament lligat als interessos urbanís-
tics en una zona on no hi ha problemes d’abastaments i, en este sentit, respon, una 
vegada més, a la vella política, a la política a què estem acostumats que fa la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre, una política de servituds i que no creiem que siga la 
més adequada, i menys en un moment que, i no només aquí al Parlament, vam apro-
var una moció, recentment, tots los grups parlamentaris..., sinó en un moment que 
des del Govern espanyol també se mos està dient que tenen esta voluntat de lluitar 
per a protegir el delta de l’Ebre –qualsevol detracció d’aigua de l’Ebre va en contra 
d’esta protecció–, però és que, a més a més, també estem en la redacció d’este pla hi-
drològic, i creiem que això és un atac més i que mos acaba vulnerant molts de drets.

I no només hi donarem suport, sinó que, a més a més, també volem comentar 
que per molt que els comuns, en este sentit, portin esta proposta de resolució com 
per rentar-se la cara i que vulguen fer que això no va amb ells, això és un tema de 
Madrid, que esto no va conmigo. Doncs no, creiem que no és així. Això és una pro-
posta que ha ficat damunt de la taula el Govern espanyol, un govern del que vostès 
formen part, i crec que han d’assumir les seues responsabilitats.

Al Parlament..., crec que ja es va manifestar l’altre dia el posicionament que te-
nim, però també calen gestos, i nosaltres, des del grup a Madrid..., los nostres re-
presentants al Congrés i al Senat han presentat preguntes a la ministra de Transició 
Ecològica, i també sobre esta autorització d’este transvasament, i les preguntes que 
nosaltres hem pogut saber que s’han presentat per part, en este cas, del partit que els 
representa a vostès a Madrid en cap moment reflecteixen res el que vostè ha posat, 
senyor Cid, en esta proposta, ni parla de que estiguen en contra d’este transvasa-
ment, ni molt menys.

Però, bé, en tot cas, crec que cadascú ha de ser coherent. Vostè demana cohe-
rència i jo també l’hi demano a vostè, i, simplement, evidentment, nosaltres, per co-
herència, votarem a favor d’esta proposta de resolució que avui mos han presentat. 

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Tindria ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, el diputat Eusebi Campdepadrós. 

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Bé, efectivament, aquesta proposta de resolució..., el 
mateix diputat del grup dels comuns que la presentava ja ha fet referència a que això 
corresponia a unes competències de l’Estat, i, per tant, la primera petició seria que el 
mateix que exposa aquí, amb lo qual estem d’acord, ja manifestem el nostre suport 
a aquesta proposta de resolució d’oposició a aquest transvasament cap a Santander, 
esperem que exactament amb la mateixa fermesa i contundència ho defensin en les 
responsabilitats que tenen de govern en aquest moment a Madrid.

L’estat de l’Ebre i els seus ecosistemes i els que d’ell en depenen és extremada-
ment fràgil. El delta de l’Ebre tots sabem que ha estat amenaçat per la reducció de 
cabals, per la reducció dels sediments, la regressió també provocada pel canvi cli-
màtic com, per exemple, darrerament vam veure amb el temporal Gloria, i, per tant, 
des d’aquest punt de vista nosaltres sempre ens oposarem rotundament a qualsevol 
transvasament de l’aigua de l’Ebre, qualsevol transvasament de més aigua de l’Ebre, 
perquè això forma part, precisament, de les polítiques de la nova cultura de l’aigua. 

Per tant, d’aquest acord de la junta de govern de la Confederació Hidrogràfica 
de fer aquest transvasament cap a Santander estem completament oposats a que es 
dugui endavant. Perquè el delta de l’Ebre, més enllà del valor territorial, local, o del 
valor territorial i mediambiental a nivell de Catalunya, és també una reserva me-
diambiental a nivell europeu, i així, de fet, ho va posar de manifest el nostre grup 
al Parlament Europeu. La primera pregunta que va fer a l’eurodiputat Toni Comín, 
del grup parlamentari que tenim al Parlament Europeu, liderat pel president Puig-
demont, va anar, precisament, en relació amb la regressió del delta de l’Ebre i el 
problema dels sediments. 

Per tant, manifestem, de nou, la nostra oposició total no a aquest, sinó a qualse-
vol transvasament de l’Ebre. El delta de l’Ebre està amenaçat, el delta de l’Ebre ja 
està patint regressió. Qualsevol nova detracció d’aigua impossibilitarà que altres po-
lítiques que es puguin fer per frenar les conseqüències, com deia, del canvi climàtic 
puguin ser efectives. 

Per aquest motiu, nosaltres, i per coherència, donarem suport a aquesta proposta 
de resolució, però també demanem que el grup proposant tingui la mateixa coherèn-
cia en les responsabilitats que té al Govern de l’Estat.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies. Acabades les intervencions, entenc que han demanat votació separada el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, també el Grup Parlamentari Socialistes.

Per tant, farem primer la votació del punt 1.
Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí.

La presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Irene Fornós Curto

A favor.



DSPC-C 613
11 de novembre de 2020

Sessió 33 de la CT  16

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Per tant, el punt 1 quedaria aprovat per unanimitat.
Passaríem ara a la votació del punt número 2.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Irene Fornós Curto

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.
Doncs el punt número 2 quedaria aprovat per 11 vots a favor i 8 vots en contra, 

sense cap abstenció. D’acord?

Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de 
l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució 
basada en els principis de la nova cultura de l’aigua

250-01445/12

Passaríem ara a la discussió del punt número 3, que és la Proposta de resolució 
de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al nord de la Conca de Bar-
berà. Està presentada també pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
i hi han esmenes de dos grups parlamentaris. Per tant, té la paraula, en primer lloc, 
el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí, com dèiem, les propostes de resolució estaven relacionades, no? De fet, jo feia 
referència a la nova cultura de l’aigua, i, de fet, un dels principis fonamentals de la 
nova cultura de l’aigua és que no pot haver-hi transvasament entre conques diferents. 
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I, de fet, l’acord que es va presentar, amb la presència de l’aleshores president de 
la Generalitat, el senyor Quim Torra, a bombo i plateret, l’1 de juliol, era, precisa-
ment, l’acord per fer arribar aigua del CAT, del Consorci d’Aigües de Tarragona, i, 
per tant, de l’Ebre, a la Conca de Barberà, en aquest cas, i especialment també a una 
desena de municipis de la baixa Segarra.

Evidentment, això no té coherència amb el que s’esgrimia per part d’alguns 
grups en el posicionament anterior i, a més a més, també manté coherència amb la 
posició que mantenen històricament de no voler revertir el minitransvasament del 
Camp de Tarragona, que vull recordar que en aquests moments té un impacte de 
noranta-quatre hectòmetres cúbics, o sigui, que estaríem parlant realment no d’un 
minitransvasament, sinó del transvasament.

Nosaltres entenem que, evidentment, el que cal és fer arribar aigua a aquests mu-
nicipis, però que hi ha i s’han de buscar alternatives diferents que no siguin d’utilitzar 
l’aigua del CAT, i que, evidentment, hi ha possibilitats de fer-ho amb la tecnologia 
actual i que forma part d’aquest element de coherència que nosaltres dèiem.

Lògicament, nosaltres..., com se’ns exigeix i com que se’ns planteja que hem de 
donar la batalla dins del Govern de l’Estat –i així ho estem intentant fer–, enguany 
no amb tota a la fortuna que voldríem, però esperem que l’any que ve sí que puguem 
tindre la força suficient per poder-ho fer, però, en tot cas, també cal que a nivell de 
Catalunya se sigui coherent, perquè no té massa sentit que s’exigeixi una cosa al 
Govern de l’Estat i, en canvi, des de la Generalitat de Catalunya es faci una cosa en 
sentit absolutament contrari, no?

I, per tant, nosaltres sí que entenem, com que lògicament se’ns demana cohe-
rència, i em sembla bé, que s’ha de fer a nivell de la Generalitat de Catalunya. Hem 
discutit ja en el seu moment, en algun moment en aquesta comissió sobre el tema del 
minitransvasament de Tarragona, i avui volia posar damunt de la taula aquest acord 
que nosaltres no compartim, no?

De fet, la proposta de resolució el que fa és rebutjar aquest acord, manifestar el 
compromís amb la nova cultura de l’aigua, que vull recordar que el seu principi o un 
dels seus principis fonamentals és aquesta necessitat de que no es produeixin trans-
vasaments entres conques diferents.

Per tant, també revocar aquest acord i, lògicament, estudiar possibles alternatives 
o solucions per abastir aigua a aquests municipis, que entenem, evidentment, que 
és necessari, però que s’avinguin amb aquest principi de la nova cultura de l’aigua.

La presidenta

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

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, jo em sumaria a tota l’exposició que ha fet el 
company Cid, que sap que compartim la immensa majoria de posicionaments. Pot-
ser la diferència seria el tema d’una república catalana independent, però ja sap que 
amb tota la resta sempre ens entenem. 

Ara bé, com que estem en situacions de transició, i, en aquest cas, de transició 
d’un model de gestió de l’aigua a un altre, es donen situacions que no ens agradaria 
que es donessin, però que per desgràcia es donen, perquè estem parlant, efectiva-
ment, d’un transvasament de conques, però, clar, a vegades tampoc no parlem de 
transvasaments que es fan dins de les mateixes conques internes, per exemple, la 
del Ter cap a l’àrea metropolitana. Estem parlant que és una situació molt més bès-
tia d’hectòmetres cúbics, malgrat que sigui a la mateixa conca interna dels rius ca-
talans. I, a més a més, amb l’afegitó de que aquesta aigua, pràcticament el cent per 
cent, ja sigui per les depuradores del Llobregat, però, sobretot, en aquest cas, la del 
Besòs, acaben llençant-se íntegrament al mar.
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Per tant, estem en una situació en la qual hem de reduir l’ús d’aigua, i sobre-
tot quan la portem de fora, però alhora també començar a reutilitzar l’aigua. Amb 
l’ACA, en la reunió que vam tenir ara recentment –i en alguns llocs ja s’ha noti-
ficat–, s’estan començant a fer tots aquests processos, precisament, per reutilitzar 
l’aigua, per bombar-ho més amunt, per recarregar aqüífers i, lògicament, per reduir 
la captació en aquests rius, perquè cal tenir en compte que la situació és complexa. 

El propi CAT, de seixanta-tres municipis que hi ha, dotze són de l’Ebre, per tant, 
la situació inclou els de la conca pròpia i els de la conca del voltant. Els municipis 
aquests que han reclamat abastir-se, cal recordar, primer de tot, que és per ús de 
boca, no és per un ús ni urbanístic ni per usos de camps de golf, perquè ara mateix 
aquests municipis de la baixa Segarra..., per als que no han vingut o no coneixen la 
comarca, a banda de ser convidats, es divideix en dues subcomarques estrictes: una 
que és la Conca, pròpiament dita, i la baixa Segarra. Doncs aquests municipis de 
la baixa Segarra s’abasteixen ara mateix amb camions cisterna, i aquesta aigua pot 
venir d’una manera o d’una altra, però continuarà venint de fora, perquè aquí amb 
la nova cultura de l’aigua..., a no ser que posem captacions a totes les teulades, no 
serà possible abastir els municipis, tenint en compte que tota la contaminació que hi 
ha al territori impedeix, per nitrats, en aquest cas, nitrats de manera natural, l’abas-
tament d’aigua. 

Per tant, hem fet tota una xarxa d’abastament de Catalunya, hem fet una xarxa 
de sanejament i ara comença la reutilització, i per això és molt important que ho 
fem d’una vegada per totes, i per això vam presentar aquestes esmenes amb la nova 
cultura de l’aigua.

Ens trobarem moltes circumstàncies similars, i més amb el canvi climàtic. Per 
tant, nosaltres vam presentar aquestes esmenes, que agraïm que s’acceptessin, 
per potenciar tot el tema de la nova cultura de l’aigua, però, en aquest cas, la gent 
d’aquestes comarques tenen dret a l’abastament, perquè, si no –i aprofito ja per fer 
el meu tancament–, el principal riu del meu poble, malgrat que es diu l’Espluga de 
Francolí, i malgrat que l’any passat, suposo que ja ho coneixen tots plegats, va tenir 
una gran catàstrofe a partir d’una riuada, el riu principal no és el riu Francolí, que 
n’és el riu municipal, sinó que és el riu Sec, i el riu Sec està tot l’any sec. 

Per tant, comencem a fer aquestes coses, aquests canvis, i això ja s’està fent, per 
exemple, al Camp de Tarragona amb la connexió de l’abastament, amb el qual ja 
s’han alliberat aigües que se’n van de la depuradora de Vila-seca i Salou, que se’n va 
cap al polígon petroquímic; per tant, no s’ha ampliat en cap cas la concessió d’aigua, 
i ara es faran tractaments terciaris, precisament, les del Mont-roig del Camp, Reus i  
Cambrils, per anar en aquesta línia, i progressivament fer-ho en totes les depura-
dores, perquè no té cap mena de sentit reutilitzar aigua o depurar l’aigua i després 
llençar-la al mar, com s’està fent, amb el gran consumidor, que és l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara, també per a la defensa de les esmenes presentades, 
en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Eusebi Campde-
padrós.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, presidenta. Efectivament, aquesta proposta de resolució, òbvia-
ment, té relació amb l’anterior, perquè tot és relatiu a l’aigua de l’Ebre, però hi ha 
trampa, hi ha trampa, i, a més a més, a la mateixa exposició de motius de la proposta 
de resolució queda clarament evidenciat.

La proposta anterior, efectivament –i no cal que reiteri el discurs en defensa del 
Delta i en oposició al transvasament–, parlava d’un transvasament de l’Ebre a San-
tander; en canvi, aquí estem, precisament, no en un transvasament, sinó en un acord 
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per enviar aigua de la infraestructura ja del Consorci d’Aigües de Tarragona, que ja 
existeix, i que, per tant, no suposa treure en absolut més aigua de l’Ebre, sinó aigua 
ja de l’Ebre, però que ja està a l’àmbit dels cabals que té el Consorci d’Aigües de 
Tarragona, el CAT, precisament, per portar aigua de boca a nou municipis, com deia 
el diputat del Grup Republicà, de la baixa Segarra a la Conca de Barberà.

Són nou municipis, són quatre mil habitants i hi ha un problema de que amb 
les fonts d’abastament d’aigua locals, que n’hi ha, no és suficient. Aquestes fonts 
d’abastament d’aigua locals tenen problemes de nitrats, sulfats, i, per tant, s’està 
buscant una nova solució. Per tant, malgrat que no s’ha acceptat la segona esmena 
al punt 3, hi votarem a favor. S’ha buscat una nova solució, per exemple, a través del 
canal Segarra-Garrigues, allí no ha estat possible; s’han buscat altres solucions, de 
noves fonts d’aigua, que de moment no han tingut resultat. 

Per part del Govern de la Generalitat es continua buscant noves fonts d’abasta-
ment d’aigua a la comarca, però mentre això no es produeixi hi ha un servei públic 
essencial que s’ha de garantir, que és l’aigua de boca, per a aquests quatre mil habi-
tants de la Conca. A més a més, jo soc de Montblanc, defenso, com a diputat tarra-
goní, el delta de l’Ebre, però també defenso com a diputat tarragoní el dret d’aquests 
habitants a tenir aigua de boca.

I, per tant, ho repeteixo, no estem davant d’un transvasament, sinó d’ús de cabals 
que ja té el Consorci d’Aigües de Tarragona, per tant, no suposa treure ni una gota 
més del riu Ebre i, en canvi, donar el servei públic d’abastament d’aigua a aquests 
quatre mil habitants de la baixa Segarra.

Per aquest motiu, i aquí sí que voldria cridar l’atenció a la Presidència, a l’hora 
de votar quedarà una proposta de resolució una mica estranya, perquè hi haurà dos 
punts 2, perquè, si no hi ha cap canvi d’opinió, almenys per la informació que te-
níem, s’acceptava una primera esmena, una primera esmena que suposava afegir un 
nou punt 2, que era «manifestar el compromís amb la nova cultura de l’aigua», no 
s’acceptava la del punt 3, i llavors queda una proposta de resolució amb un punt 1, 
un punt 2, un segon punt 2 i un punt 3, que, per tant, demanaríem votació separada 
de tots quatre per més claredat. 

I, perquè no hi hagi confusió, si un diputat demana que els llegim amb antelació, 
per saber exactament què està votant, potser seria més convenient. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el diputat Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Espero que no haya problemas de sonido ahora. ¿Se me oye bien? (Pausa.) Pri-
mero quería empezar por el final, que es que deberíamos aclarar los números de los 
diferentes puntos, porque hay dos números 2. Entonces, valdría la pena tener claro 
qué es lo que votamos en cada uno de ellos.

Por mi parte, realmente, la música de esta PR suena muy bien y compartimos el 
espíritu global de la propuesta, sobre todo en lo que hace referencia a la protección 
del Delta. Esta propuesta de Catalunya en Comú Podem persigue unas cuantas co-
sas: que se tire hacia atrás llevar agua del Ebre, del CAT, a la Conca de Barberà, a 
sus nueve municipios, y buscar soluciones alternativas basadas en la nueva cultura 
del agua.

Yo, antes de nada, quería aclarar cuatro cosas. Estamos hablando de abasteci-
miento de agua potable de unos cuatro mil habitantes de estos nueve municipios. 
Estamos hablando de un problema histórico de abastecimiento de agua potable en 
una zona de Cataluña muy sensible al despoblamiento rural, que se nos llena la boca 
continuamente de la lucha contra el despoblamiento rural. Estamos hablando de una 
obra de más o menos 11 millones de euros en varios años, hasta el 2025. Por lo tan-
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to, yo lo que pido a los grupos parlamentarios es un poco de coherencia. O sea, no 
podemos hablar de una cosa y de la contraria a la vez.

Existen alternativas, estamos de acuerdo: el agua de subsuelo, el canal de Sega-
rra-Garrigues y el CAT, el Consorci d’Aigües de Tarragona. ¿Y realmente tenemos 
que decidir aquí un modelo u otro? Lo que creo es que debemos tomar las decisio-
nes con informes técnicos que avalen que se cumplen los requisitos de la Directiva 
marco del agua, que, como he dicho antes, es la única referencia que tenemos para 
asegurar la salud de un río.

Repito: Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Les Piles, Savallà del Com-
tat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona, Forès, cuatro mil personas que llevan 
décadas con restricciones y con una dejadez crónica por parte de los diferentes go-
verns de la Generalitat; total, como solo son cuatro mil personas, pues, se les puede 
ir dando largas. 

Yo creo que es muy importante dar solución a estas personas y que no acaben 
decidiendo marcharse de sus pueblos, porque, la verdad, la situación de suministro 
de agua potable por camión cisterna es muy, muy precaria, y esto me gustaría que 
quedara muy claro. Estamos hablando de una zona que corre grave riesgo de despo-
blamiento. Vamos a potenciar esto y vamos a ayudar a esta gente, por favor.

Yo solo espero que los posicionamientos de los grupos parlamentarios tengan 
una misma postura respecto a las dos propuestas que se han planteado, la de Santan-
der y la de la Conca de Barberà, sobre todo los grupos que han apoyado al Gobierno, 
pero me imagino que no será así. Veo un poco de hipocresía por parte de los grupos 
parlamentarios y una diferencia insostenible entre lo que se dice y lo que se vota. 

Respecto al grupo proponente, pueden exigir al Gobierno de España mucha más 
contundencia en la protección del Delta o en la gestión de los sedimentos y con la 
protección de la línea de la costa. Y a los grupos del Govern de la Generalitat, aca-
ban de votar hace un ratito el rechazo a cualquier trasvase, y estamos hablando de 
un trasvase desde la conca de l’Ebre a otra cuenca interna para el consumo de boca. 
Por favor, voten en coherencia con lo que están diciendo.

Los dos casos, las dos PRs, eran un tema de suministro de agua de boca. Por lo 
tanto, no entiendo esta diferencia de postura como si va a una cuenca de fuera de 
Cataluña o va a una cuenca interna de Cataluña. A mí me parece un poco..., bueno, 
me reservo el adjetivo.

Por mi parte, pedirle a la Presidencia que aclare la numeración de los diferentes 
puntos, porque pediremos votación separada y es importante saber qué votamos en 
cada momento.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tindria ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, el diputat Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. He escoltat amb molta atenció els argumentaris que han fet 
servir la diputada i el diputat que donen suport al Govern en l’anterior proposta de 
resolució per veure si feien servir els mateixos argumentaris en aquesta proposta 
de resolució. Jo ja els avanço que demanarem votació separada dels quatre punts, i 
aquells que es rebutja l’acord signat entre el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Go-
vern de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de 
Tarragona per abastir tot aquest seguit de municipis hi votarem en contra. 

Però, dit això, clar, haguéssim pogut fer servir els mateixos arguments o tirar 
dels mateixos arguments que s’han fet servir abans, no? Una nova violació, que ha 
detret aigua del riu a l’Ebre, això no és un transvasament, perquè ja hi ha un trans-
vasament anterior... Mirin, han fet servir arguments en un sentit o en un altre en 
base a si defensaven el Govern de la Generalitat de Catalunya o anaven en contra de 
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les posicions de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per tant, per extensió, del 
Govern d’Espanya.

Jo coincideixo que aquí no estem incrementant la concessió del minitransva-
sament de l’Ebre cap a les conques internes de Tarragona. Ara, també els hagués 
pogut fer servir un joc de paraules, que no ho faré, en el sentit de que, si bé és cert 
que no es detreuen cabals, l’argumentari que podrien fer servir és dir: «Doncs, miri, 
tots aquells excedents que hi han que vagin cap al Delta, en lloc d’abastir aquestes 
poblacions», que és veritat que tenen un problema d’abastament d’aigua, els de la 
baixa Segarra. No ho farem. Ens sembla que la responsabilitat del Govern és justa-
ment aquesta, garantir l’aigua de boca en aquestes poblacions de la baixa Segarra. 
Per cert, lo de Santander també era aigua de boca.

I jo estic molt d’acord amb el diputat Civit amb que la nova cultura de l’aigua vol 
dir també reutilització, regenerar i recarregar els aqüífers, justament el que estan 
fent les depuradores metropolitanes, senyor Civit. I, per tant, aquest és un concepte 
que tots els gestors de l’aigua, sigui de l’Agència de l’Aigua de Catalunya, siguin els 
més locals –els més locals amb la potència que té l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na..., totes aquestes operacions, aquestes necessitats, perquè l’aigua és un bé escàs, 
ja s’estan fent.

En tot cas, presidenta, li demano votació separada de tots i cada un dels punts. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per posicionar-se ara sobre les esmenes, té la paraula el diputat 
David Cid. 

David Cid Colomer

Sí, simplement, dir que, en tot cas, no deixa de ser curiós que el que val per a una 
cosa no val per a l’altra, que la nova cultura de l’aigua, com es fa referència aquí, val 
per al transvasament de Santander i no val per a Catalunya i, en tot cas, que no és 
un transvasament, perquè ja és aigua transvasada; bé, és una mica peregrino, però 
deixem-ho així.

Bé, en tot cas, jo crec que val la pena..., em quedo més amb la intervenció del 
senyor Civit, que crec que és el camí a recórrer i avançar en la nova cultura de l’ai-
gua i en la protecció del Delta. En tot cas, crec que val la pena que ho comencem a 
concretar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Entenc, de la seva explicació sobre les esmenes, que admet la 2 i no admet la..., 
o sigui, admet la primera, la que feia referència al punt...

David Cid Colomer

S’accepta l’esmena 1 i rebutgem l’esmena 2.
Jo, el que proposaria..., està mal enumerada...

La presidenta

No, però no es preocupi, diputat. Lo que jo faré serà, abans de passar a cada vo-
tació..., o sigui, passarem a votació els quatre punts separats, tal com han demanat 
alguns diputats, i abans de passar a cada votació, si els sembla, jo mateixa, per no 
fer un embolic ara, els llegeixo cada punt...

David Cid Colomer

Perfecte.

La presidenta

...i així sabran vostès lo que voten. D’acord?
Per tant, agrair al diputat..., tanqui el micro, diputat Cid. 
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David Cid Colomer

Perdó.

La presidenta

Gràcies. Ho dic perquè, en general, si no, tenim molt soroll.
Passaríem a la votació. Passarem a votació els quatre punts per separat, i, per 

tant, si els sembla, els llegiria els punts. 
Passem ara a la votació del punt número 1, que diu: «Rebutjar l’acord signat entre 

el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Govern de la Generalitat, el Consell Comar-
cal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona per abastir les poblacions 
de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Les Piles, Savallà del Comtat, Llorac, 
Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Forès amb aigua procedent de la Conca 
Hidrogràfica de l’Ebre.» D’acord? 

Vots a favor d’acord punt?
Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el seu posicionament de vot?

Francisco Javier Domínguez Serrano

En contra.

La presidenta

Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En contra.

La presidenta

Grup Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

La presidenta

Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Doncs aquest punt, el punt número 1, quedaria rebutjat per 18 vots en contra i 1 vot 
favorable.

Passaríem ara a la votació del punt número 2, que diu: «El Parlament de Cata-
lunya manifesta el seu compromís ferm amb la nova cultura de l’aigua.» D’acord?

Passaríem a votació.
Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

A favor.

La presidenta

Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?
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Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor, a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Per tant, el punt número 2 quedaria aprovat per unanimitat.
Passem ara al punt número 3, que diu: «El Parlament de Catalunya insta el Go-

vern a revocar l’acord signat entre el Consorci d’Aigües de Tarragona, el Govern de 
la Generalitat, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tar-
ragona per abastir les poblacions de Sarral, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Les 
Piles, Savallà del Comtat, Llorac, Passanant i Belltall, Vallfogona de Riucorb i Forès 
amb aigua procedent de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.»

Passaríem a la votació.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

El punt número 3 quedaria rebutjat per 18 vots en contra i 1 vot favorable.
Passaríem ara a la votació del punt número 4, que diu: «Buscar una solució al-

ternativa d’abastament d’aigua per a aquestes poblacions que es basi i respecti els 
principis de la nova cultura de l’aigua.»

Grup Parlamentari de Ciutadans?

Francisco Javier Domínguez Serrano

A favor.
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La presidenta

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Per tant, el punt número 4 quedaria aprovat per unanimitat.
De la proposta de resolució s’han aprovat per unanimitat els punts 2 i 4 i han 

quedat rebutjats els punts 1 i 3, d’acord?

Propostes de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la 
zona de Bellafosca, a Palamós, i sobre el projecte de reforma del camí 
de ronda de Palamós (Baix Empordà)

250-01448/12 i 250-1489/12

Passaríem ara al punt número 4, que, d’acord amb el que hem indicat a l’inici, es 
debatrà conjuntament... (Veus de fons.) Perdó, no sé qui és... Senyor Cid...

David Cid Colomer

Perdó.

La presidenta

Ja està, ja l’hi he parat jo.
El debatríem conjuntament amb el punt número 8, tot i que les votacions serien 

separades. El punt número 4 té esmenes presentades i el punt número 8, no.
Per tant, donaríem la paraula, en primer lloc, al diputat Marc Sanglas..., no, per-

dó, al diputat David Cid, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, perquè faci la presentació de les dos propostes de resolució. 

David Cid Colomer

Sí; perdoni, presidenta, que estava buscant la documentació. Bé, bàsicament, 
aquesta proposta de resolució fa referència a dos projectes que avui han d’abordar la 
taula a Palamós. A més a més, han suscitat el rebuig de SOS Costa Brava, i també 
de la Plataforma Salvem La Pineda d’en Gori, de Palamós. De fet, fins i tot amb el 
projecte de la zona Bellafosca, a Palamós, s’han recollit pràcticament un miler de 
signatures, no?

Bàsicament, el que es reclama és que la platja de La Fosca, que ja hi ha el pro-
jecte fet, que afecta els terrenys de l’antic hotel de la Bellafosca, que pot tindre un 
impacte molt gran... De fet, afecta el darrer terreny o el darrer espai de Pineda Fos-
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ca, que queda arran de mar a la Costa Brava, i, per tant, des de diferents entitats 
ecologistes reclamen que aquests projectes no tirin endavant, no?

També, en paral·lel i molt proper, hi ha també un debat, jo diria, bastant estès a 
Palamós sobre, en aquest cas, el camí de ronda, que és una intervenció, jo diria, d’un 
alt impacte. En primer lloc, d’un alt impacte econòmic, estem parlant d’una operació 
finançada amb 1,2 milions d’euros per part del fons Feder. A més a més, també ha 
suscitat en bona mesura un important rebuig per part d’aquestes entitats, especial-
ment també de la Pineda d’en Gori, perquè és una intervenció que, en definitiva, el 
que fa és convertir aquest camí de ronda en una espècie de parc urbà, que el desna-
turalitza, que, a més a més, utilitza sauló, és a dir, que, bàsicament, el que converteix 
és els camins en pràcticament com si fos una espècie de petit passeig amb un terreny 
de formigó, que a més a més té una intervenció d’alt impacte ecològic, perquè també 
es fa a través de passarel·les clavades a la roca, amb un gran mirador que baixa fins 
al mar, per tant, també amb un procés d’intervenció molt elevat. Per tant, en defi-
nitiva, aquests dos projectes, com deia, tenen un alt impacte ambiental a la zona de 
La Fosca, i també de Cap Roig, i, per tant, en definitiva, el que es planteja és que es 
treballi per tal d’aturar i revertir aquests projectes.

També, en tot cas, en la primera proposta de resolució el que es fa és rebutjar 
la pretensió que té l’Ajuntament de Palamós de demanar a la Generalitat que el Pla 
director de sòls no sostenibles no afecti projectes privats, sinó que afecti només pro-
jectes d’edificis públics. Nosaltres això no ho compartim en cap cas i, en definiti-
va, el que plantegem és que es segueixi protegint, en la línia del que demana SOS 
Costa Brava, els paratges de Palamós, que tenen un alt valor paisatgístic, ambiental 
i ecològic.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara, per presentar les esmenes, la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari Republicà, el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, com apuntava el senyor Cid, són dues propos-
tes de resolució que s’encavalquen, especialment en l’àmbit del debat, sobre el camí 
de ronda, i tot i compartir una part de la seva exposició pel que fa, diguem-ne, a la 
preocupació i la salvaguarda del litoral i el respecte màxim al que són els camins de 
ronda i a tot l’àmbit de protecció del litoral –com sap vostè, hem discutit en alguns 
àmbits i hem arribat a acords en alguns àmbits, tant legislatius com de les mateixes 
propostes de resolució–, estem preocupats, i, en tot cas, ens sembla que les inter-
vencions de l’Ajuntament de Palamós en aquest sentit van en aquesta línia, van en la 
línia, diguem-ne, de protecció, d’ordenació, també d’evitar l’entrada de gent pertot 
arreu i s’intenta canalitzar sobre aquests camins.

Pel que vostè apunta a l’àmbit del projecte aquest, la intervenció que està fent o 
la llicència d’obres que està donant és en un àmbit que no té cap mena de protecció, 
més enllà de la qualificació. És una illa situada en un espai com a sòl urbà consoli-
dat, per tant, no hi han aquests valors, i que, per tant, creiem que, en tot cas, el que 
cal fer és, a l’hora de fer aquestes intervencions, que aquestes s’ajustin al màxim a 
la integració paisatgística. Però que, en tot cas, no estem parlant d’uns espais aïllats 
i que es facin..., com ha passat en altres projectes de la Costa Brava, que reconei-
xem que són destrosses. Per tant, des d’aquest punt de vista, entenem que ha passat 
totes les tramitacions urbanístiques i mediambientals possibles i necessàries. Per 
tant, creiem que s’ha de tirar endavant.

Pel que fa al que vostè apunta al seu segon punt, que l’Ajuntament de Palamós ha 
demanat una rebaixa sobre el tema del PDU, sobre els sòls no sostenibles, jo l’hi pun-
tualitzo: això no és així. En tot cas, el que fa l’Ajuntament de Palamós és, veient que 
en el cas de l’aplicació del Pla de sòls no sostenibles hi han algunes parcel·les que són 
de difícil encaix..., el que es fa és intentar buscar la concreció de com es fan aquestes 
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parcel·les, de com s’encaixen, però això no vol dir que s’elimini cap tipus de protec-
ció, ni anem en el sentit del que es proposa al pla director.

Per tant, creiem que en aquesta línia no hi ha cap alteració. Hi ha una clara de-
fensa del Pla director de sòls no sostenibles. En tot cas, el que cal és ajustar a cada 
lloc si hi ha alguns paràmetres que facin possible també la compatibilització després 
amb algunes parcel·les que són edificables. I, per tant, des d’aquest punt de vista, és 
un encaix de tot el que hi ha. 

I pel que fa al camí de ronda, que vostè criticava, que si el sauló, que si... Escolti, 
el que es fa és una actuació urbanística, és la segona fase ja d’una actuació urbanís-
tica, són 3.400 metres que van des de Palamós fins a la platja del Castell, és un àm-
bit que ha servit per canalitzar, hi insisteixo, com els explicava abans, el trànsit de 
persones que circulen per aquest àmbit amb un encaix totalment... Pensi que aquest 
projecte no ha estat encarregat a un arquitecte, sinó que ha estat encarregat a un pai-
satgista. Per tant, està determinat cada tram, cada petit tram, cada situació, i el que 
intenta és adaptar a l’àmbit..., el propi trajecte del camí de ronda ajustar-lo i donar-li 
algunes necessitats, i és veritat que en algun punt ampliant-lo per fer possible i fer 
compatible això.

Ens sembla que hi ha una clara voluntat, diguem-ne, i això ha estat avalat en tots 
els seus tràmits de tramitació mediambiental. Per tant, es tracta d’un projecte àm-
pliament avalat des de molts punts de vista, i ens sembla que és una manera també 
d’anar preservant i d’anar fent estimar aquests paisatges i aquests espais dels camins 
de ronda que hauríem de poder recuperar-los tots en alguns llocs on encara tenim 
certes dificultats. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat..., jo tinc apuntat el diputat Narcís Clara, però no sé si és ell...

Narcís Clara Lloret

És exacte, presidenta.

La presidenta

Molt bé. Doncs endavant, senyor Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Aquestes dues propostes de resolució 
que ara debatem conjuntament i les dos següents, sobre l’aeròdrom de l’Escala i la 
pedrera de Llers, jo crec que signifiquen una mica quin és el tarannà, en aquest cas, 
dels comuns, que, de forma molt legítima, això és evident, doncs, sempre fa propos-
tes, diguéssim, d’aturar qualsevol projecte o gairebé qualsevol projecte al litoral gi-
roní, sense discriminar gaire si és d’una manera o és d’una altra. Ara ja em referiré 
a aquest concretament. Em repetiré una mica amb el que ha dit el diputat Sanglas, 
però és que, bé, no se’n pot fer altra. 

Aquests terrenys, com ja s’ha dit, estan classificats pel POUM de Palamós com 
a sòl urbà consolidat, i les competències per atorgar aquestes llicències són de 
l’Ajuntament de Palamós. Tanmateix, i això cal remarcar-ho, i en funció de la data 
d’atorgament de la llicència, s’haurà d’aplicar la normativa d’edificació i integració 
paisatgística en la categoria que pertoqui.

Respecte al segon punt –i ja s’ha indicat–, en aquest moment s’estan valorant 
i estudiant les al·legacions al PDU dels sòls no sostenibles. Per tant, no escau ara 
rebutjar, sinó que cal estudiar i valorar, i és el que s’està fent, i s’ha d’acabar, s’ha 
d’acabar aquest procés. 

Aquí és on el nostre grup discrepa, bàsicament, de les aportacions que en aquest 
cas es fan des dels comuns. Les tramitacions comencen i s’acaben, no s’aturen al 
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mig. Ja sé que el que acabo de dir és un mica sintètic, però he de dir que..., per tant, 
s’hi poden fer algunes al·legacions, òbviament, però aquesta seria la idea central.

Respecte del camí de ronda de Palamós, i de forma molt succinta, cal remarcar 
el següent. En primer lloc, que en la seva redacció hi han intervingut molts dels 
agents implicats, en particular, doncs, organismes d’urbanisme, de costes, de cultura 
i serveis tècnics municipals, per tant, amb totes les garanties de participació. 

En segon lloc, que es va redactar un estudi d’impacte paisatgístic, com ja ha indi-
cat abans el diputat Sanglas, per assegurar, lògicament, la seva restauració ecològica 
en tot l’itinerari, i, per tant, assegurar que les actuacions establertes són adequades a 
aquests objectius. Què s’ha fet? Doncs fer-ho tant en la pavimentació com en l’elec-
ció dels materials o, fins i tot, en els colors dels tractaments visuals, per exemple. 
A més, hi afegiria que el recorregut s’ha adaptat a les persones amb mobilitat reduï-
da i que s’extraurà la flora exòtica invasora, que suposo que tots els grups hi estarien 
d’acord. 

Per acabar, respecte ja a aspectes més formals de la tramitació, dir que es va 
aprovar el febrer d’aquest any pel Servei de Planificació Territorial i Paisatge de la 
Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, que va informar favorablement del projec-
te, i que el març d’aquest any es va resoldre autoritzar les obres. Per tant, hi ha totes, 
totes les garanties, que si no hi hagués alguna d’elles segur que ens estarien exigint 
que hi fossin, amb tota la raó; però és que hi són, hi ha totes les garanties.

I, per tant, l’opinió del nostre grup és de votar en contra d’aquesta proposta. 
Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el diputat Sergio Sanz. 

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, presidenta. Bé, ens partirem la intervenció amb l’Héctor Amelló, que 
ell farà la intervenció sobre el camí de ronda. Per tant, jo els explicaré la posició de 
Ciutadans respecte a la proposta dels comuns. 

Nosaltres no podem donar suport a aturar el projecte de construcció d’aquests 
xalets i aquests edificis, perquè estem parlant d’un lloc que és un sòl urbà consoli-
dat, uns paràmetres urbanístics definits al POUM aprovat el 2007, i, per tant, per 
impedir la construcció d’això el que s’hauria de fer és negar les llicències a projectes 
que..., fins i tot, en el cas de que compleixin la normativa; i això significa incórrer 
en problemes de tipus patrimonials, econòmics i d’indemnització cap als promotors 
d’aquests edificis.

Estem parlant, com ja s’ha dit, de dues parcel·les que estan en una zona de sòl 
urbà consolidat, en un dels costats d’un camí que serveix de via pública que con-
necta amb altres nuclis urbans. Quan es mira el planejament no es veu que s’estigui 
afectant una zona que tingui una necessitat especial de protecció, sobretot perquè 
estem parlant d’un terreny que anteriorment ja havien ocupat un hotel i un càmping.

Entenem que les normatives..., tot s’ha de fer des de la millor integració paisat-
gística, des de la millor protecció del medi ambient, però impedir que allò que està 
previst al planejament es faci comporta unes responsabilitats de tot tipus, patrimo-
nial i civil, que em sembla que no és adient. Una altra cosa és que com a legisladors 
participem de les lleis urbanístiques i es busquin altres mecanismes, però tal com 
funciona ara seria un problema i donaria a això, haver de fer indemnitzacions.

Respecte al punt 2 de la proposta, pensem que no es pot rebutjar una proposta de 
l’ajuntament directament. El que s’ha de fer quan un ajuntament presenta una pro-
posta és analitzar-ho, valorar-ho amb criteris tècnics i polítics, legals, econòmics, 
socials. Per tant, a rebutjar d’entrada tampoc li podíem donar suport. Sí que li do-
naríem suport en el cas de que el proponent acceptés l’esmena que li han presentat 
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altres grups. En aquest cas, sí que votaríem a favor d’aquest punt, però, si no, no li 
donaríem suport.

I ara, si els sembla bé, li passo la paraula al company Héctor Amelló, perquè faci 
el posicionament respecte al camí de ronda.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Hola, buenos días, diputados, diputadas. Respecto a esta propuesta del camí de 
ronda, yo creo que es bueno recordar que ya se ha cerrado el proceso administrati-
vo, que ya se ha superado la fase de exposición pública y el periodo de alegaciones, 
y que actualmente se encuentra en fase de ejecución; de hecho, los trabajos ya han 
comenzado y actualmente se están realizando. 

Por otra parte, algo que ya se ha dicho por otros grupos, que este proyecto cuenta 
con todos los informes favorables de todas las administraciones competentes, y para 
nuestro grupo esta es una cuestión importante, pues todo proyecto, y más los que 
se realizan, precisamente, en entornos sensibles, debe respetar todas las figuras de 
protección existentes y debe cumplir con todas las normativas.

De hecho, de cumplir lo que ustedes solicitan en esta propuesta, que, por una 
parte, desde nuestro punto de vista, parece totalmente injustificado a raíz de los in-
formes favorables, también conllevaría toda una serie indemnizaciones, pues, por 
ejemplo, a la adjudicataria de las obras. 

Pero es que, además, el proyecto lo que hace es unir el núcleo urbano con la pla-
ya del Castell, y lo que intenta también es poner en valor el patrimonio natural, se 
intenta adaptar a la realidad natural, manteniendo la esencia de lo que son los cami-
nos de ronda. De hecho, de esos tres quilómetros y medio que tiene el camino solo 
cuatrocientos metros son nuevos, y lo que se busca es conectar los espacios verdes 
del municipio, y también restaurar la flora con flora autóctona.

Nosotros vamos a ser consecuentes con el apoyo que dimos a este proyecto en el 
municipio y, por lo tanto, votaremos en contra de la propuesta. 

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Farem el debat global, però..., bé, en tot cas, ja els anuncio 
que nosaltres donarem suport a les dues propostes de resolució que presenta el grup 
de comuns. A diferència d’altres vegades que ha presentat temes que afecten aspec-
tes solars o costaners que tenien planejament aprovat, i que, per tant, no li hem po-
gut donar suport, aquesta vegada ho farem, perquè hem analitzat aquest projecte i 
creiem que, malgrat que tingui informes favorables del departament, creiem que hi 
ha algunes mancances que cal destacar. També em consta que ja hi ha interposats 
recursos als tribunals, que són els que acabaran definint qui té raó o qui no té raó. 

Nosaltres creiem que el projecte d’urbanització no s’adequa a les previsions del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós, i que, per tant, podríem estar da-
vant d’un procediment de nul·litat. Que no ens sembla que hi hagi avaluació dels im-
pactes que aquesta construcció tindrà sobre el paratge de La Fosca. També opinem 
que les obres d’urbanització són contràries a la legislació de costes. No ens consta la 
cessió del 10 per cent d’aprofitament urbanístic d’aquest sòl.

Respecte... He d’entendre –en tot cas, ens ho dirà després el diputat Cid– que l’es-
mena que pretén canviar la paraula «rebutjar» per «valorar» no ha estat acceptada. 
Introduir el mot «valorar» és introduir, d’entrada, des del nostre punt de vista, una 
pretensió, en aquest cas, de l’Ajuntament de Palamós, de rebaixar les exigències del 
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Pla director sobre sòls no sostenibles. Per tant, aquest és un debat que ja l’hem man-
tingut també en el passat recent. Tothom fa grans discursos i quan intentem aterrar 
s’intenten posar tiretes a allò que interessa. Per tant, si el text es manté tal com està 
en la proposta de resolució nosaltres li donarem suport; si no, hauríem de demanar 
votació separada.

I respecte a l’altra proposta de resolució, sobre el camí de ronda, ens poden dir 
que nosaltres filem molt prim, i sí, filem prim respecte a aquest projecte, pot ser una 
opinió com qualsevol altre, no? Creiem que l’actuació que s’està fent és una actua-
ció en excés intervencionista, que no respecta l’entorn natural dels paratges afectats, 
que hi ha un invent d’estructures que ara no existeixen, de vorejar les cales, i ja no 
entraré en el cost d’aquest projecte.

En tot cas, per aquestes raons nosaltres donarem suport a les dues propostes de 
resolució.

La presidenta

Gràcies. Diputat Cid, té la paraula per posicionar-se i si em pot indicar el seu 
sentit sobre l’esmena.

David Cid Colomer

Sí; de fet, nosaltres rebutgem l’esmena pel que també expressava el senyor Ter-
rades, perquè tal com està redactada sembla que es vulgui donar carta de naturalesa 
o que es vulgui caminar en el sentit que planteja l’ajuntament, i nosaltres hi estem 
radicalment en contra.

No ho dic pel senyor Sanglas, en cap cas, sinó per la intervenció del senyor 
Clara. Val la pena, quan es fan els debats, no tirar només de l’argumentari, o sigui 
està bé veure-ho, i veure-ho in situ. Ho dic perquè quan es parla, per exemple, de 
la Pineda de la Bellafosca, jo ja sé com està qualificada, però és que és una pineda. 
O sigui, si vostès van a veure-ho avui a la platja de La Fosca..., és que és l’únic tram 
que queda sense edificar.

I entro específicament en el camí de ronda, perquè el senyor Clara deia, segura-
ment amb l’argumentari que li han passat malament..., diu: «Està adaptat perquè les 
persones que tinguin mobilitat reduïda hi puguin passar fàcilment.» Escolti, que hi 
ha escales, que tinc la fotografia, ja la penjaré després a les xarxes. Per tant, insis-
teixo en el que deia, que a vegades els argumentaris estan molt bé, però que és una 
intervenció que..., ja ho veuran, és a dir, no és un camí de ronda; bàsicament, el que 
es fa és instal·lar com una espècie de paviment en el camí de ronda, amb escales, i, 
sobretot, jo crec que la intervenció, a banda del cost, crec que 1,2 milions d’euros 
no és un cost menor..., és que hi ha tota una sèrie de passarel·les clavades a la roca, 
penjades, amb miradors que baixen fins pràcticament a tocar de l’aigua, i que això 
no té res a veure amb el camí de ronda. 

Una altra cosa és que es vulgui defensar la intervenció, que es cregui que s’ha 
de fer. Nosaltres no ho compartim, és a dir, SOS Costa Brava no ho comparteix i 
Salvem la Pineda d’en Gori no ho comparteix, perquè el que creiem nosaltres és que 
s’han de preservar i mantenir els camins de ronda, no convertir-los en una cosa que 
no són. Per tant, simplement, jo li volia dir això, que no es fiï només dels argumen-
taris que li passa la conselleria, que a vegades es cometen errors com aquest, perquè 
hi ha trams d’escala.

La presidenta

Diputat...

David Cid Colomer

Ja està.

La presidenta

Gràcies, diputat, perquè no és un segon torn; és més que res el posicionament 
sobre les esmenes. 
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En tot cas, votarem les dues propostes de resolució per separat. Primer votaríem 
la resolució corresponent al punt número 4. Entenc que ningú ha demanat votació 
separada i que l’esmena no s’admet. Per tant, votaríem el text de la proposta de reso-
lució número 4 tal com l’ha presentat el grup proposant. D’acord?

Per tant, demanaré el posicionament.
Grup Parlamentari de Ciutadans? 
(Pausa.)
Grup Parlamentari de Ciutadans? O soc jo que tinc un problema de so, d’orga-

nització?

Sergio Sanz Jiménez

Sí; en contra, presidenta. Perdó.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor. 

La presidenta

La proposta de resolució número 4, pel que fa als seus dos punts, queda rebutjada 
per 16 vots en contra i 3 vots a favor.

Passaríem ara... (Veus de fons.) Si us plau, si el micro que està obert es pogués 
tancar... Gràcies. (Veus de fons.)

De tota manera, tenim interferències, no sé massa bé de què.
Passaríem ara a la votació...

Narcís Clara Lloret

Perdoni...

La presidenta

Sí? Qui ha demanat la paraula?

Narcís Clara Lloret

Sí, perdoni, és que he perdut la connexió totalment durant uns minuts i només els 
sentia, i volia respondre quinze segons el senyor Cid.

La presidenta

Senyor Clara, diputat, estic al mig de la votació de les dos propostes de resolu-
ció. Jo entenc que vostè s’ha pogut sentir al·ludit. Si li sembla, deixi’m acabar les 
votacions, perquè, si no, tindré un embolic ara aquí al mig, i, a més, vostè té algun 
problema de connexió, perquè se’n va i torna. Per tant, deixi’m acabar la votació de 
la proposta de resolució número 8, d’acord?
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Passaríem a la votació de la proposta de resolució número 8. És una proposta de 
resolució en què no hi han esmenes, d’acord?, i que, per tant, demanaríem el posi-
cionament de vot –ningú ha demanat votació separada–, per tant, dels 5 punts que 
hi han, tots conjuntament.

Grup Parlamentari de Ciutadans?

Héctor Amelló Montiu

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor. 

La presidenta

Gràcies. 
Per tant, la proposta de resolució número 8 queda rebutjada per 16 vots en contra 

i 3 vots a favor.
Queden rebutjades les dues.
Senyor Clara, jo entenc que de vegades en el debat entrem a... No entenc que vostè 

ara hagi de respondre. En tot cas, sí que els demano que el segon torn del grup que es 
posiciona sobre les esmenes sigui més sobre les esmenes i no torni a obrir un debat.

Ho sento, senyor Clara, no li donaré la paraula, però espero que vostè ho pugui 
arreglar amb el senyor Cid més endavant (veus de fons), tot i que el senyor Cid té un 
problema amb el micro i al final l’hi silenciarem definitivament.

Passarem, doncs..., el punt número 5 ha quedat retirat.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom 
de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter 

250-01485/12

I, per tant, passaríem al debat del punt número 6. El punt número 6 també és una 
proposta de resolució que presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i té la paraula, per a la seva defensa, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí, presidenta. Disculpi els meus problemes amb el micròfon; espero que no me’l 
silenciï, perquè, si no, no sé si podrem acabar la comissió, perquè són propostes de 
resolució del meu grup. Però, en tot cas, li demano disculpes i estaré més atent.
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Entenc que ara estem a la proposta de resolució número 6, que fa referència a 
la necessitat d’aturar el projecte d’aeròdrom de l’Escala, dins del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

De fet, per la informació que tenim, el mateix ajuntament ha expressat el seu 
rebuig i, a més, jo crec que és un projecte ja tocat de mort. Però, en tot cas, quan 
la vam registrar..., jo crec que també és pertinent que el Parlament s’hi pronunciï, 
perquè, a més a més, crec que les esmenes que s’han fet, en aquest cas, per part dels 
grups proposants, tant del Partit Socialista com també del Grup de Junts per Cata-
lunya i el Grup Republicà, enriqueixen el text.

De fet, estàvem parlant d’un projecte, bàsicament, que volia convertir aquest ae-
ròdrom en un espai d’operacions anuals, pràcticament sis mil operacions, que a l’es-
tiu podrien arribar a seixanta al dia. 

Nosaltres enteníem que aquest projecte no tenia sentit, perquè està relativament 
a prop d’un altre aeròdrom, que és el de Viladamat, i, per tant, enteníem que no era 
estrictament necessari; que, a més a més, té un important impacte perquè té la ne-
cessitat de construir zones de seguretat que impacten a nivell dels terrenys, i espe-
cialment també per la proximitat que té, com dèiem, al parc natural, i que es tracta 
d’un sòl no urbanitzable de protecció agrícola i sostenible, que forma part, o com a 
mínim que està definit així, pel Pla territorial parcial de comarques gironines i que 
es troba molt proper al parc natural, que queda només a vuitanta metres.

Per tant, nosaltres el que buscàvem era un rebuig polític per part del Parlament 
de Catalunya, que fes costat també, en aquest cas, a la posició que nosaltres entenem 
que també és la de l’Ajuntament de l’Escala, i, per tant, donar suport, com plante-
gen les esmenes, que després ja m’hi referiré, però, en tot cas, també ja dic que les 
dono per acceptades, que enriqueixen la proposta per part dels grups, i agrair-los, 
en aquest cas, les aportacions.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula ara, per presentar les esmenes presentades –perdó per la 
reiteració–, en primer lloc, el diputat Jordi Terrades, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, la presentació de l’esmena mostra clarament la nostra posició, que és de re-
buig a la ubicació d’aquest aeròdrom en aquest espai. Considerem que no és adient. 
Ens consta que l’Ajuntament de l’Escala ha fet un informe desfavorable en aquesta 
ubicació. Esperem que a la tramitació, que s’haurà de fer a la Comissió d’Urbanis-
me, tots aquests informes siguin atesos i no es doni autorització a la instal·lació en 
aquest espai d’aquest aeròdrom sol·licitat.

Sense més, doncs, manifestar-li que donarem suport a aquesta proposta de re-
solució. 

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, també per 
a la defensa de les esmenes, el diputat Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Sí; gràcies, presidenta. En la mateixa línia i amb els arguments que ha utilitzat el 
senyor Cid, aquesta instal·lació se situa en un lloc especialment sensible, a pocs me-
tres d’un parc natural, i després que en el mateix espai o a pocs quilòmetres existeix 
també una instal·lació del mateix tipus. 

Entenem que això és una instal·lació privada que no està promoguda pel Govern, 
per tant, també voldríem deixar clara aquesta situació, que d’alguns dels informes 
que es van fent públics es desprèn que no compleixen amb els estàndards per a 
aquesta instal·lació ni preserva..., i, per tant, i tenint en compte també les esmenes 
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presentades pel Partit Socialista, i tenint en compte que també s’ha acceptat la nos-
tra proposta, nosaltres donaríem suport als tres punts de la proposta.

Entenc que queda en tres punts, tal com vam parlar amb el senyor Cid, d’incor-
porar..., que quedaria amb aquests tres punts i, en tot cas, tot i que a vegades no sigui 
procedent el tema de pronunciar-nos sobre temes administratius, com denegar una 
llicència, el que volem fer valdre aquí no és que ens estiguem pronunciant sobre un 
tema administratiu, sinó que és un posicionament clarament polític sobre aquesta 
qüestió, la qual ha suscitat, com s’apuntava, ja l’oposició de l’Ajuntament de l’Escala, 
però també una bona oposició de tipus veïnal i de diversos tipus d’entitats. 

Per tant, des d’aquest punt de vista, donarem suport a la proposta. 

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, també 
per a la defensa de les esmenes, té la paraula el diputat Narcís Clara, tinc jo. 

(Pausa.)
Senyor Clara? M’ha desaparegut de la pantalla. El tinc aquí i té problemes 

d’imatge. Diputat, està aquí? Diputat?

Miquel Buch i Moya

Tenia problemes d’imatge, però de so ens ha dit que...

La presidenta

Ara, diputat; ara el veiem i té la paraula. Em sent, diputat?

Narcís Clara Lloret

Em senten ara?

La presidenta

Ara sí, diputat. Endavant.

Narcís Clara Lloret

Bé, jo des de fa una estona que tinc forces problemes de so, i no només de com-
prensió, sinó també hi ha com un delay entre quan vostès parlen i quan jo hi sento, 
perquè hi ha una reverberació. Però, bé, suposo que... (Per raons tècniques, no han 
quedat enregistrats alguns mots de la intervenció de l’orador.)

No me senten a mi? No, li deia que des de fa uns minuts que tinc problemes de 
so... (Tall de comunicació.)

La presidenta

Jo no el sento. Vostès el senten? No, és que senyor Clara...

Narcís Clara Lloret

És que me sento a mi mateix.

El vicepresident

No, presidenta, no se’l sent.

La presidenta

No se’l sent, senyor Clara. Jo crec que té un problema de so. Surt en dos panta-
lles, però hi ha un problema de so. (Pausa.)

Intenti desconnectar el micro, que el té... Ai, intenti connectar-lo, perquè estava 
desconnectat ara. 

Narcís Clara Lloret

Ara?

La presidenta

Ara. Ara no té imatge, però el sentim, és a dir, que si vol parlar ara anirem bé. 
Diputat? Hola? (Pausa.)
Diputat, vol parlar? Perdó? (Veus de fons.) Diputat, ara el sentim, sí.
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Narcís Clara Lloret

Bé...

La presidenta

Ara el sentim bé.

Narcís Clara Lloret

Bé, és que ara no sé si em sento...

La presidenta 

Sí, sí, diputat, ara el sentim.

Narcís Clara Lloret

A veure, amb el que he dit abans seria suficient per donar ja per closa la meva in-
tervenció en aquest moment, però... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats 
alguns mots de la intervenció de l’orador.)

La presidenta

Ho sento, eh?, però és que no se sent, se sent només a trossos molt entretallats.
Diputat, creu que si parla amb els serveis tècnics del Parlament igual podem ar-

reglar alguna cosa del seu so i, mentrestant, si li sembla, passaríem la paraula a la 
resta de grups parlamentaris i al final s’incorpora vostè? A no ser que un altre dipu-
tat del seu grup parlamentari vulgui prendre la paraula. Portaveu...

Miquel Buch i Moya

Presidenta, ens sembla bé la proposta que fa de córrer ara mateix les interven-
cions i, al final, si recuperem el diputat Clara, que faci la intervenció; si no, ja la 
faré jo.

La presidenta

Perfecte. Doncs donaríem la paraula, mentre acabem d’esmenar aquest tema amb 
els serveis tècnics, al diputat Javier Rivas. 

Javier Rivas Escamilla

Gracias.

La presidenta

De tota manera –perdoni, senyor Rivas, un moment–, hi ha un delay en general, 
jo també el sento. Senyor Rivas, té la paraula.

Javier Rivas Escamilla

No sé si se me va a entender algo, porque hay un xivarri potente. Gracias, pre-
sidenta. Bon dia a tots. Dice el señor Cid en la exposición que no tiene sentido este 
aeródromo. Hombre, si fuera una obra, una iniciativa pública, sí, te lo compro, que 
definitivamente no le observo ningún sentido. Si es por iniciativa privada, bueno, el 
sentido lo decidirá la gente que promueve esta iniciativa de este aeródromo.

Brevemente, recordar que todas estas cosas son procedimientos reglados. Que si 
alguien tiene una iniciativa y cumple con todos los requisitos, que están reglados por 
las normas subsidiarias, por los usos, densidades, por los suelos, con toda la Ley de 
urbanismo, pues, tampoco podemos hacer una PR como piden de retirar... ¿Quién? 
Yo retiro lo de un tercero... O la esmena que hacen los Socialistas de denegar, dene-
gar..., porque lo digo yo, así, por el artículo veinticuatro. Hombre, yo creo que tene-
mos que ser un poco más serios y más respetuosos, ¿no?

Ya algún interviniente ha hecho un poco, porque es un poco la tónica de toda 
esta comisión, de «esto no me gusta, lo tiramos para atrás», «esto tampoco me gus-
ta, lo prohibimos», «esto lo limitamos» y, hombre, yo sí que quiero hacer un poco 
recopilación y memoria de quiénes somos y dónde estamos. Somos un poder, un 
poder legislativo, pero desde tiempos de Montesquieu hay separación de poderes  
y desde tiempos de Madison hay equilibrios de poderes, ¿no?, y la parte que a no-
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sotros nos toca no es intervenir de esta manera casi totalitaria, me atrevería a decir, 
despótica. Decir: «No, esto, como no me gusta, pues no lo hacemos.» Si cumplen 
los requisitos lo podrán hacer. Y como, aparentemente, no los cumplirán, bueno, 
pues que no se haga.

Nuestra postura es mantener la legalidad, el respeto a todos los ciudadanos, y por 
eso nos abstendremos en estos puntos, porque no vemos claro ni cómo está plan-
teado..., aunque sí que vemos claros los objetivos arbitrarios que persigue, que no 
compartimos.

Gracias, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. Diputat Clara, com ho veu? Veure, veure, no el veiem, però si 
ens sent.

Miquel Buch i Moya

Ha intentat tornar a entrar, a veure si tenia una millor connexió o era un problema...

La presidenta

A veure, diputat Clara, ara?

Narcís Clara Lloret

Sí, ja està.

La presidenta

Molt bé, doncs, endavant.

Narcís Clara Lloret

És que he estat uns minuts en un caos, diguéssim, perquè se me n’ha anat el so 
i me sentia a mi mateix –ho explico perquè si els serveis informàtics en són conei-
xedors, perquè jo no he tocat res..., me sentia a mi mateix, al cap de mig minut els 
sentia a vostès també en força temps i per això no havia demanat en el seu moment 
els quinze segons aquells que em semblava que eren naturals. Però, bé, no hi fa res; 
no hi fa res perquè és un tema absolutament menor.

Pel que fa al tema de l’aeròdrom de l’Escala, deia, en la introducció que he fet al 
principi, que forma part d’aquesta manera de fer del grup proposant..., n’hi hauria 
prou, però ara hi afegiré un parell de coses. 

Aquest projecte és un projecte privat i s’han demanat els permisos correspo-
nents, i, per tant, s’ha de tramitar. No sé quina dificultat hi ha en entendre això. Pot-
ser sí, potser sí que és molt complicat, però a mi no m’ho sembla pas. 

I, en segon lloc –com a temes principals, perquè ja té moltes derivades, però 
aquests serien els principals–, s’ha realitzat una declaració d’impacte ambiental que 
ha conclòs el següent –i ara sí, senyor Cid, llegeixo, però vostè preocupi’s de contes-
tar els arguments i no faci servir els seus típics tòpics habituals. En aquest document 
es llegeix el següent: «De l’anàlisi efectuada es desprèn que la ubicació selecciona-
da presenta una important sensibilitat ambiental, havent-hi un risc elevat que es pu-
guin generar impactes ambientals moderats o severs, especialment sobre els espais 
naturals protegits adjacents.» Per tant, sí que s’accepta que hi pot haver impactes i 
que poden tenir un cert grau d’importància. «Per tant, en aplicació de la normativa 
d’avaluació d’impacte ambiental, s’han de definir i avaluar altres ubicacions alterna-
tives per al projecte que evitin o minimitzin els impactes identificats.» Finalment, 
i aquest mateix informe d’impacte ambiental ho determina, s’ha de sotmetre a una 
avaluació d’impacte ordinària, que, com vostès saben, és molt més, no diré rigorosa, 
perquè l’anterior també ho és, però és molt més exhaustiva, perquè implica molts 
més agents, tant del medi natural, com poden ser els parcs naturals o els municipis 
que són afectats.

Per tant, nosaltres creiem que aquest procés ha de continuar fins que la tramita-
ció s’hagi acabat, i que, si no hi ha suficients garanties, òbviament, aquest projecte 
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no es podrà dur a terme, però permetin que siguin els experts que ho decideixin. 
No és un diputat, crec jo, que ha de dir si una passarel·la està ben feta o no està ben 
feta, si s’utilitza un material o se n’ha d’utilitzar un altre. Diria que per això tenim 
els experts que se’n cuiden i que signen els informes.

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputat. A vostè li passava que hi havia un delay, que el teníem tots, eh? 
Crec que hi ha hagut un moment de confusió.

Narcís Clara Lloret

Tranquil·lament ho hem solucionat i ja està. (Rialles.)

La presidenta

Gràcies, diputat. Diputat Cid, es vol manifestar sobre les esmenes? L’hi demano, 
eh? Vostè ha dit que les accepten, amb la qual cosa convertiríem la proposta de reso-
lució en tres punts, d’acord? O sigui, la segona esmena, número 1, que fa referència 
al punt 2, seria el punt 3. Endavant, diputat. 

David Cid Colomer

No, no. Simplement, per agrair les esmenes tant del Grup Socialistes com del 
Grup Republicà, com també del Grup de Junts per Catalunya, que entenc que és una 
esmena del senyor Clara, i, per tant, també celebrar que estem plenament d’acord.

La presidenta

Molt bé. Doncs passaríem a la votació de la proposta de resolució número 6, que 
és la que fa referència al projecte d’aeròdrom de l’Escala, i, per tant, demanaríem el 
posicionament de vot. 

Que quedi clar que votem els tres punts, que en lloc de dos han quedat convertits 
en tres, i que s’han acceptat les esmenes presentades, tant pel Grup Socialista com 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.

Per tant, demanaríem el posicionament de vot.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Javier Rivas Escamilla

Abstenció.

La presidenta

Gràcies. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

Estem votant el punt 1, eh?

La presidenta

La proposta de resolució número 6 amb la integritat dels punts amb les esmenes 
incorporades.

Miquel Buch i Moya

Demanem vot separat, doncs, no?, presidenta.

La presidenta

No me l’havien demanat, eh?, però endavant.

Miquel Buch i Moya

Perdó. Disculpi, sí, disculpi. És que no m’ha acabat de quedar clar, si ho pot re-
petir, com han quedat al final les votacions.

La presidenta

Estem votant la proposta de resolució número 6. El proposant ha dit que accepta 
les esmenes presentades tant pel Grup Socialistes com pels grups parlamentaris de 
Junts per Catalunya i el Republicà.
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El text que portaríem a votació seria..., en el primer punt diria «denegar el pro-
jecte d’aeròdrom de l’Escala». 

El punt número 2, que correspondria a l’esmena també presentada pel Grup So-
cialistes, diria: «Donar suport a l’Ajuntament de l’Escala en el projecte que està 
dissenyant de convertir els terrenys i el Mas de Vilanera en un centre vinculat al 
projecte de reserva de la biosfera i al medi ambient, als parcs naturals dels Aigua-
molls de l’Empordà i del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i un centre social amb una 
vessant cultural i artística.»

I al punt número 3 correspondria l’esmena presentada per Junts per Catalunya i 
Grup Parlamentari Republicà, que diria: «Preservar el sòl no urbanitzable d’interès 
agrari i paisatgístic a l’Escala, amb les limitacions que estableix l’article 47 del text 
refós de la Llei d’urbanisme i les condicions que es deriven dels motius que en cada 
cas justifiquen la seva consideració com a sòl de protecció territorial.»

Ho té tothom clar?

Miquel Buch i Moya

Sí, ara ha quedat clar. Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Algú demana votació separada?

Miquel Buch i Moya 

Sí, nosaltres demanem votació separada.

La presidenta

De quins punts? Dels tres punts?

Miquel Buch i Moya

Bé, nosaltres podríem votar l’1, i el 2 i el 3 junts.

La presidenta

D’acord. Està tothom d’acord en votar el punt número 1 i després els punts 2 i 
3? Sí? (Pausa.)

Doncs passaríem a demanar el posicionament de vot pel que fa al punt número 1.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Javier Rivas Escamilla

Abstenció. Ja ho he explicat abans. És un tema reglat, o sigui que no entrarem 
en consideracions...

La presidenta

Manifesti el seu vot, manifesti el seu vot, senyor Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Abstenció.

La presidenta

És abstenció, del punt número 1.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?
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Jordi Terrades i Santacreu

A favor. 

La presidenta

M’ha desaparegut, senyor Terrades. (Algú diu: «Ha dit a favor.»)
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.

La presidenta

Per tant, el punt número 1 quedaria aprovat per 8 vots a favor, 5 en contra i 6 abs-
tencions. D’acord, lletrat? Sí? (Pausa.)

Passaríem ara a la votació dels punts 2 i 3, amb el text que abans els he llegit.
Grup Parlamentari de Ciutadans, punts 2 i 3?

Javier Rivas Escamilla

Abstención. Perdón, que no se ha oído. Ahora. Sí? Abstenció.

La presidenta

Sí, sí, gràcies. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor. 

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor.
Per tant, els punts 2 i 3 quedarien aprovats per 13 vots a favor i 6 abstencions. Ho 

he dit bé, lletrat? (Pausa.) D’acord, molt bé.
Doncs amb això haurem acabat el punt número 6.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova 
pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural protegit 
Garriga d’Empordà

250-01486/12

Passem al darrer punt de l’ordre del dia, que és el punt número 7, que és la Pro-
posta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una nova pedrera al mu-
nicipi de Llers, a l’Alt Empordà, que presenta el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Per a la seva defensa, té la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí; gràcies, presidenta. Aquesta és la darrera PR que presentem. En tot cas, bàsi-
cament, com fa referència, és un projecte de permetre una nova pedrera al municipi 
de Llers, anomenada «ampliació Tramuntana». Són setanta-quatre metres quadrats 
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en el mateix terme municipal i el problema que nosaltres li veiem és que una part 
d’aquesta pedrera afectaria una part dels terrenys que són Xarxa Natura 2000, com 
han denunciat, en aquest cas, la Plataforma per la Garriga, i també Salvem l’Em-
pordà, que considera que..., en tot cas, és un municipi que, a més a més, la zona de 
la Garriga ja ha patit l’agressió de diferentes pedreres, que la seva capacitat de càr-
rega..., que l’explotació que s’ha produït ja és suficient.

Es tracta d’uns terrenys, aquests que són coneguts com la Garriga de l’Empordà, 
que tenen un alt valor natural, paisatgístic i cultural, que, a més a més, tenen a veure 
també amb l’aprofitament dels terrenys i, evidentment, també amb el que té a veu-
re amb infraestructures de pedra seca i l’estructuració d’aquests terrenys en zones 
de freixes. A més a més, es tracta d’una zona bàsicament de garric, que és refugi de 
molts animals, específicament d’una au, en aquest cas, rapinyaire, que és l’esparver 
cendrós, que es troba protegit i que afecta el lloc que habita en aquesta zona.

Nosaltres el que reclamen, bàsicament, és que no es porti endavant aquest pro-
jecte, perquè, com dèiem, afecta tres hectàrees de zona protegida de la Xarxa Na-
tura 2000, i que, per tant, és un àmbit de protecció, especialment, en aquest cas, 
reivindicat per la mateixa Unió Europea.

I nosaltres el que reclamen, bàsicament, és que es produeixi un procés de restau-
ració de tot el que és la zona de la Garriga.

La presidenta

Gràcies, diputat. Hi han unes esmenes presentades per part del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Per a la seva defensa, tindria la paraula el diputat Narcís 
Clara, que no sé si el tinc aquí. El tinc aquí. Endavant, diputat.

Narcís Clara Lloret

Bon dia de nou a tothom. Bé, aquest torna a ser, com ja havia dit al principi, un 
altre cas d’intentar aturar un projecte que està tramitant-se. No s’ha dit, però crec 
que cal dir –encara que potser en una Comissió de Territori, o potser menys, en una 
de Medi Ambient, es creu que potser no queda del tot bé– que aquesta pedrera té un 
interès econòmic clar, atesa la composició de la pedra que hi ha i de la seva impor-
tància en el sector industrial.

Dit això, i ja passant a temes més propers al que s’estava discutint, quins aspectes 
són realment definitoris? Primer de tot, i no ho perdem de vista, és que l’Ajuntament 
de Llers va sol·licitar iniciar el maig de 2020 l’avaluació ambiental estratègica ordi-
nària per ampliar la pedrera existent –per tant, és l’Ajuntament de Llers qui inicia 
aquesta qüestió– i el juliol d’aquest any es va emetre el document d’abast.

De forma preliminar, i aplicant, naturalment, les metodologies escaients, en 
aquest cas, les de l’avaluació ambiental de la Xarxa Natura 2000, que és la que 
afecta, atès que hi ha una part que és d’aquesta tipologia, s’ha establert que, tot i ha-
ver-hi afectacions, que sí, però que no afecten tota la seva globalitat..., és a dir, que 
no hi ha un perjudici a la integritat de tot l’espai. 

S’han analitzat tres alternatives possibles, i ara estàvem discutint una d’elles, que 
és la de l’ampliació, i, en aquest cas, s’ha pensat que en cas de que fos acceptable 
de fer una ampliació de la pedrera, doncs, es proposa de fer una protecció dels ter-
renys compresos entre el camí del pont de les Comes i el puig de les Tres Branques, 
que són d’unes vint hectàrees. Abans el diputat Cid ha parlat de quatre mil metres 
quadrats; pensin que vint hectàrees són 200.000 metres quadrats, és a dir, és d’un 
factor de cinquanta; quatre mil metres quadrats són cinquanta per vuitanta, que no 
deixa de ser important, però són cinquanta per vuitanta.

I, en segon lloc, que es realitzés un pla tècnic de gestió de la finca per assolir els 
objectius de conservació que prèviament s’hagin definit. 

Per tant, pensem que cal –com ja he dit al principi, quan parlàvem de Bellafosca 
i el camí de ronda– tramitar i cal arribar a les conclusions oportunes a què arribin 
els experts en la qüestió, que per això, doncs, hi són.
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Per tant, òbviament, de les meves paraules es desprèn que hi votarem en contra. 
Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
el diputat Héctor Amelló. 

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidenta. Pues, miren, yo no les voy a recordar el alto valor natural, 
paisajístico y cultural del Empordà, porque la propuesta ya lo explica sumamente 
bien, y, bueno, estoy muy seguro de que todos ustedes conocen este entorno. Sí que 
podría dar la vuelta al ordenador, salir a la ventana y así ustedes podrían verlo con 
sus propios ojos, porque tengo la suerte de vivir, precisamente, a los pies de este 
paraje. 

Pero sí que creo que es bueno recordar que existe una sentencia del juzgado con-
tencioso administrativo número 2 de Girona que ya recordaba que el Plan general 
de ordenación urbana ya restringía esta actividad en aquellas zonas donde se podía 
causar graves prejuicios en el equilibrio ecológico, y esto continúa siendo así. El 
Plan general de ordenación urbana de Llers, el actual, restringe las actividades ex-
tractivas en aquellos lugares donde se puedan causar, pues, graves perjuicios.

Nosotros lo que creemos es que antes de realizar cualquier tipo de modificación 
que permitan estas actividades, lo que debe realizarse es una evaluación ambiental 
objetiva, independiente, donde se detallen las especificaciones de la zona a nivel 
ecológico, de fauna, de flora, de patrimonio, y más en un entorno que tiene un gran 
valor ecológico y cultural. Cualquier actuación que vayamos a realizar de este tipo 
en un entorno que es sumamente frágil y de alto valor debe ser muy bien analizada 
y debe ser muy bien estudiada.

Pero tampoco compartimos del todo la propuesta que nos proponían los comu-
nes. Entonces, nuestro sentido de voto dependerá de si se aceptan las enmiendas o 
no. Si se aceptan las enmiendas nuestro voto sería afirmativo, y en caso de no acep-
tarse las enmiendas, nos abstendríamos.

La presidenta

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

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Ens deia el diputat Clara que tota activitat té un interès eco-
nòmic. Home, és evident que tota activitat té un interès econòmic. Tota activitat pot 
tenir també impactes, diputat, negatius des d’un punt de vista social o ambiental. Per 
tant, totes aquestes qüestions estan al damunt de la taula en el moment de fixar un 
posicionament polític, que és el que jo faré en aquests moments.

És veritat, estem en un procés administratiu que l’Ajuntament de Llers ha dema-
nat, un procés que comporta la modificació del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal per tal de permetre aquesta nova pedrera. Al municipi ja hi han moltes pedreres 
amb el mateix interès econòmic que ens exposava abans el diputat. Una part d’aques-
ta ampliació de l’activitat, ja s’ha expressat aquí en aquests moments per part d’un 
diputat, afecta espais de la Xarxa Natura 2000.

El nostre grup parlamentari esperarà l’evolució ambiental que aquest nou pro-
jecte i que la mateixa modificació del planejament comporta per veure quina serà la 
decisió final que s’adoptarà per part de l’Administració. I el posicionament polític, 
que és el que en aquests moments estem fent en aquesta comissió, i atès que el trà-
mit encara no s’ha conclòs, no s’ha tancat, és d’expressar que el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar no acaba de veure la necessitat d’aquesta modificació 
del planejament i l’ampliació d’aquesta pedrera.
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La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el diputat 
Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. En aquest cas, tenim claríssim que la situació actual és un 
procés obert administratiu, com ja ha dit el diputat Clara a l’hora de presentar les 
esmenes del seu grup parlamentari, però nosaltres també entenem que hem de co-
mençar a canviar les coses i el món de les pedreres, perquè a Llers estem parlant que 
n’hi ha tres, però arreu del país estem parlant d’uns quants centenars, i a tot arreu 
genera molèsties, malestars i alguns debats territorials bastant intensos, perquè aquí 
a Llers són tres, però en altres municipis hi ha alguns llocs que fins i tot en tenen 
una dotzena.

I això són d’aquelles cosetes que hem de començar a tenir en compte per comen-
çar aquesta societat en transició que parlava abans en un punt anterior. Hem d’anar a 
un model d’economia circular, per tant, el concepte d’«extractivisme», que en aquest 
cas és un concepte claríssim, ha de començar a desaparèixer, simplement, pel flux 
d’aquests materials d’una manera gairebé eterna permanentment. No pot ser que 
sempre que necessitem materials haguem d’anar-los a extreure. 

Per això nosaltres donarem suport, després d’haver parlat amb la gent de Llers, 
a aquesta proposta. I, efectivament, com que és un procediment obert sobre el tema 
de l’avaluació ambiental, si també des del grup dels comuns s’acorda una transacció 
amb les esmenes presentades també hi donaríem suport.

I aprofito per demanar, perquè entenc que aquest punt de pedreres, com també 
els dos punts que hem parlat anteriorment d’aigua, que no s’haurien de tractar en 
aquesta comissió, sinó que s’haurien de tractar a la Comissió de Medi Ambient, com 
ja ha passat diverses vegades i com hem anat dient, perquè, si no, buidem de contin-
gut una comissió que té unes atribucions i donem a aquesta Comissió de Territori 
unes atribucions que no li pertoquen. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. En tot cas, també és un tema, diputat, del grup que la proposa, i 
llavors la Mesa adscriu. Diputat Cid, es vol manifestar sobre les esmenes?

David Cid Colomer

No, simplement això que diu el senyor Civit, que és probablement perquè són 
iniciatives meves, però té raó. En tot cas, jo ho trasllado també al meu grup, però 
també m’agradaria que ho traslladessin al conjunt dels portaveus que van a la Mesa, 
perquè qui assigna les PRs a determinades comissions no és aquesta comissió, sinó 
que és la Mesa del Parlament. I, per tant, en tot cas..., però coincidim en el que deia.

Simplement, dir que no podem acceptar les esmenes, perquè el que fan és des-
virtuar la posició de la proposta de resolució.

I un aclariment al senyor Clara. No parlava de quatre mil, sinó de 74.000 hectà-
rees, que és el que afecta..., i que és el que diu el text de la moció. Jo entenc que amb 
el tema de fer les comissions per videoconferència és molt, molt complicat. 

Simplement, dir que, això, que no les podem acceptar perquè desvirtuen el text 
de la moció, com deia. I, en tot cas, nosaltres el que busquem és un posicionament 
polític. Crec que és raonable que és el que faci el Parlament de Catalunya. De fet, 
passa a cada Ple, vull dir que, fins i tot, i entenc que és raonable que sigui així, mol-
tes de les seves iniciatives, amb temes molt diferents, també són posicionaments po-
lítics, ja sigui de rebuig o d’iniciatives que tenen en diferents camps, i que nosaltres 
també entenem que al final la feina com a parlamentaris és això, no només una feina 
tècnica, sinó també una feina política.
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La presidenta

Gràcies, diputat. 
Doncs passaríem a la votació.
Les esmenes no s’accepten, com ha manifestat, i, per tant, tampoc hi ha demanda 

de votació separada. 
Votaríem els dos punts de la proposta de resolució.
Per tant, demanarem el posicionament.
Grup Parlamentari de Ciutadans?

Héctor Amelló Montiu

Abstención.

La presidenta

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya?

Miquel Buch i Moya

En contra.

La presidenta

Grup Parlamentari Republicà?

Marc Sanglas i Alcantarilla

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari Socialistes?

Jordi Terrades i Santacreu

A favor.

La presidenta

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem?

David Cid Colomer

A favor. 

La presidenta

Per tant, la proposta de resolució quedaria aprovada per 8 vots a favor, 5 en con-
tra i 6 abstencions. D’acord?

Per tant, quedaria aprovada aquesta proposta de resolució amb els resultats que 
els acabo de dir.

I, sense haver-hi més temes a tractar, donaríem, doncs, per acabada aquesta Co-
missió de Territori. Agrair-los a tots vostès la presència, l’assistència avui a aquesta 
comissió i lamentar que, realment, la videoconferència no és exactament el mateix, 
però amb una mica d’esforç ens hi acabarem acostumant. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i tretze minuts.
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