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Sessió 3 de la CAC

La sessió de la Comissió d’Acció Climàtica (CAC) s’obre a les tres de la tarda. Presideix 

Dani Cornellà Detrell, acompanyat del vicepresident, Joaquim Calatayud Casals, i de la se-

cretària, Eva Candela Lopez. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Joaquim Paladella Curto, Silvia Paneque Sureda i Jordi 

Terrades Santacreu, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Bartomeu Compte Masmitjà, 

Mònica Palacín i París, Meritxell Serret i Aleu i Maria Jesús Viña i Ariño, pel G. P. d’Esquerra 

Republicana; Cristina Casol Segués, Glòria Freixa i Vilardell i Salvador Vergés i Tejero, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Ramón López Gómez, pel G. P. de VOX en Cataluña, 

i Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció del vicepresident o de la vicepresidenta de la Comissió (tram. 410-00009/13).

2. Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni (tram. 250-00071/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (text presentat: BOPC 35, 10).

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Can-

vi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte del projecte 

d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica (tram. 

356-00011/13). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Can-

vi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el desplegament de 

la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la lluita contra 

l’emergència climàtica (tram. 356-00012/13). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència de Port de Barce-

lona davant la comissió que correspongui perquè informi sobre les mesures previstes per a 

reduir les emissions associades al port de Barcelona (tram. 356-00013/13). Jordi Terrades 

Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Acció Climàti-

ca, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 

els objectius i les línies estratègiques del departament (tram. 356-00038/13). Antonio Ra-

món López Gómez, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·li-

citud de compareixença.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller de 

Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat re-

latiu a l’empresa Iqoxe (tram. 354-00003/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat davant 

la comissió que correspongui perquè expliqui l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i 

Sostenibilitat relatiu a l’empresa Iqoxe (tram. 356-00003/13). Grup Parlamentari de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

El president

Bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes, doncs, a la Comissió d’Ac-
ció Climàtica.
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Elecció del vicepresident o de la vicepresidenta de la comissió 
410-00009/13

Com han vist, doncs, a l’ordre del dia, començarem l’elecció del vicepresident de 
la comissió, en aquest cas, per... (Veus de fons.) Ai, sí! Perdoneu. A algun grup es 
substitueix...? No? D’acord, perfecte. (Veus de fons.) No, perfecte.

Doncs, arran de l’escrit que va presentar el senyor Salvador Vergés de renunciar 
a la vicepresidència, doncs el Grup de Junts per Catalunya proposa el diputat Joa-
quim Calatayud Casals i, si no és per assentiment, doncs votarem. Si hi ha assenti-
ment? No? S’ha de votar? (Veus de fons.) Doncs votarem. S’ha de posar el nom de 
la persona i els anirem cridant i... (Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar i el 
president li dona la paraula.)

Lucas Silvano Ferro Solé

S’ha de posar el nom o s’ha de posar «sí» o «no»? (Veus de fons.) D’acord.

El president

El nom que es proposa és el diputat Joaquim Calatayud Casals de Junts per Ca-
talunya.

(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-
ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna 
la papereta.)

Perfecte.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
Doncs queda escollit per 14 vots en Joaquim Calatayud. I, en aquest cas, doncs, 

pel tema del covid, avui no es posarà aquí. Felicitats i gràcies. 

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni 
250-00071/13

Doncs passarem al segon punt. Abans, però, d’iniciar-lo, hauríem de pactar els 
temps de les intervencions de la proposta de resolució. Normalment, a la resta de 
comissions són cinc minuts..., si a tothom li sembla correcte? (Pausa.) Sí? Doncs fa-
ríem aquests cinc minuts per portaveu de grup. 

I començaríem doncs amb la proposta de resolució sobre els pressupostos de car-
boni que presenta el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que tenen 
cinc minuts.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Mirin, les emissions de gasos d’efecte hivernacle no han dei-
xat d’augmentar la darrera dècada tant Catalunya, a Espanya, com a la Unió Euro-
pea. En definitiva, al conjunt del planeta. Nosaltres creiem que hem d’alinear els 
objectius climàtics de Catalunya amb els de la Unió i amb els de la resta d’Espanya. 

Avui jo crec que, a més a més, portar la proposta de resolució és adient perquè 
aquesta tarda el Col·legi de Comissaris de la Unió Europea donarà a conèixer el pa-
quet legislatiu «Fit for 55», és a dir, la seva proposta per a una reducció del cinquan-
ta-cinc per cent de gasos d’efecte hivernacle a l’any 2030, d’aquí nou anys, per al 
conjunt d’Europa. És, sens dubte, o serà, sens dubte, un pas complex que necessitarà 
el màxim compromís social, polític i econòmic. També a Catalunya.

Vostès, fa... Al 2017 els recordo que vam aprovar la primera Llei de canvi cli-
màtic de l’Estat espanyol, que va ser la catalana, però des de l’aprovació d’aquesta 
llei s’han donat poques passes per part del Govern. A Catalunya parlem molt, sovint 
parlem molt, i a vegades fem poc, eh? I en aquest camp hem fet poc.

Ja va costar introduir a la llei els pressupostos de carboni. I els pressupostos de 
carboni no és una altra cosa que establir plans quinquennals de reducció per sectors 
dels gasos d’efecte hivernacle. N’hi ha alguns que estan més madurs que altres, i per 
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tant es tractava de fixar aquests objectius, eh?, que avui els haurem d’alinear, com 
els deia, amb aquests objectius que el Col·legi de Comissaris fixarà aquesta tarda.

Va costar introduir els pressupostos de carboni a la llei, i va costar més enca-
ra, perquè en algun sector del Govern hi havia alguna resistència, el Comitè d’Ex-
perts de Canvi Climàtic. El Comitè d’Experts de Canvi Climàtic és aquell òrgan 
que depèn del Parlament..., aquelles persones que hauran de fer la primera proposta  
de pressupostos, l’hauran d’elevar al Govern i el Govern l’ha de portar al Parlament 
perquè fem aquest debat parlamentari i fixem els objectius per als propers cinc anys 
i per als altres cinc. És a dir, és un debat per als propers deu anys perquè hi hagin 
senyals clares a tots els sectors de quin serà l’esforç que hem de demanar. 

Això ja s’havia d’haver produït i s’havia d’haver aprovat per part del Parlament 
de Catalunya el desembre de l’any passat, no? Per les causes que siguin no s’ha pro-
duït. No tant per la pandèmia i per la situació en la que estàvem, sinó per la gasiveria 
del Govern anterior de dotar dels recursos suficients el Comitè d’Experts de Canvi 
Climàtic perquè poguessin fer la seva feina i portar aquests objectius al Govern i al 
Parlament. 

El que els hi estem proposant és que això ja no té..., no hi poden haver més ex-
cuses ni més demores i aquest debat s’ha de produir, perquè han de donar senyals 
clares al conjunt de la societat i de l’economia catalana per tal de fixar aquests ob-
jectius i començar a treballar. Perquè, com els deia, tant a Catalunya, a Espanya, 
com a Europa aquest serà un debat complex que necessitarà esforços i un gran com-
promís social per part de tothom.

I la raó de la presentació d’aquesta proposta de resolució és aquesta, donar un 
mandat al Govern perquè no se’ns torni a despistar en lo que queda d’any.

El president

Gràcies. Doncs ara donaríem la paraula als grups parlamentaris que han pro-
posat esmenes, que, en aquests cas, doncs començaríem per Esquerra Republicana.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, president. Començo agraint l’oportunitat d’això, de poder fer aquesta 
esmena i poder-la negociar perquè, si alguna cosa tenim clara, és que coincidim en 
la importància de tenir aquests pressupostos de carboni, de poder donar per als pro-
pers quinquennis aquesta seguretat i unes orientacions clares als sectors econòmics 
i al conjunt de la societat catalana per poder fer front al canvi climàtic, tant en la 
mitigació com en l’adaptació. Tenim clar que volem complir amb els objectius de 
desenvolupament sostenible i amb tots els compromisos de la Unió Europea en ac-
ció climàtica.

Som conscients també, des del Grup d’Esquerra Republicana, que ja anem tard, 
que és urgent, que cal que, com diu la consellera, no?, que no podem deixar per 
més enllà la feina que tenim per davant i que el que cal també és poder fer passos 
endavant i construir els consensos necessaris a nivell de societat per tirar endavant 
aquesta acció climàtica. 

I per tant, com bé indicava el diputat Terrades, és important que tinguem aquesta 
eina, que tinguem aquests pressupostos de carboni. I a partir d’aquí, bé, la voluntat 
d’aquesta esmena és de poder transaccionar amb un text que també vam posar de 
comú acord en la moció sobre aquest tema també en el Parlament de fa unes setma-
nes, i per poder... això, continuar construint aquests consensos.

Gràcies.

El president

Gràcies. Seguidament, doncs, passarem la paraula al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya.
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Salvador Vergés i Tejero

Gràcies, president. Diputades, diputats... El Grup Socialistes, doncs, presenta 
una..., en aquest cas, en format de PR, un text calcat de la moció que ja vam debatre 
fa unes setmanes al Ple amb relació a la transició energètica i que instava el Govern 
a resoldre els pressupostos de carboni en un termini màxim de sis mesos i que fossin 
vàlids per als quinquennis del 2022 al 2026 i del 2027 el 2031. 

Des del nostre grup, doncs ens consta que el departament, si bé, doncs, és veritat 
que anem tard, eh?, però el departament hi està treballant, hi és a sobre, amb el co-
mitè d’experts que s’ha comentat.

I el que sí que hem esmenat és el fet que a Europa aquestes valoracions, aquestes 
mesures, doncs, es fan per decennis equivalents a dècades, o sigui, es fan de dècada 
en dècada, llavors, perquè els resultats que nosaltres anem obtenint siguin cent per 
cent comparables a tothora, doncs, en aquest cas, l’esmenat és que puguem presen-
tar-ho –primer, per un tema de realisme, eh?–, el 30 de juny del 2022, i que serveixi 
fins a 2030, si bé podem establir uns parcials fins a 2030. 

Dit això, des del meu grup parlamentari, des de Junts per Catalunya, volem fer 
èmfasi en que no cal esperar fins al 30 de juny del 2022 per començar a fer la feina. 
Evidentment, doncs, la qüestió és imperiosament urgent i demana que actuem ràpi-
dament, que actuem de forma valenta, des d’ara mateix o, si no, no ho atraparem.

Avui mateix, com bé s’ha dit, doncs la Comissió Europea està tractant l’objectiu 
d’haver reduït en un cinquanta-cinc per cent l’emissió de gasos d’efecte hivernacle 
l’any 2030. 

Si fem una mica de números, a Catalunya, veurem que el 1990 nosaltres teníem 
unes emissions de 39 milions de tones, sempre parlem en milions de tones d’anhí-
drid carbònic equivalent, de CO2 equivalent. Aquestes 39, si les hem de reduir en un 
cinquanta-cinc per cent, doncs, vol dir que ens anem a 17 i mig, eh? 17 i mig milions 
de tones el 2030. 

Hem de tenir en compte, però, que el 2005 vam tenir un pic de 57 i mig milions 
de tones de CO2 equivalent i que en aquests moments estem en 44 milions de tones i 
en això estem clavats, estabilitzats en aquest valor des del 2015. Per tant, si fem nú-
meros, nosaltres no hem de reduir el cinquanta-cinc per cent. El que hem de reduir, 
perquè ara estem a 44, el que hem de reduir és el seixanta per cent de les emissions 
a l’any 2030. 

Si analitzem per sectors, veiem qui són, diguem-ne, els culpables, els principals 
culpables d’aquestes emissions, doncs, el transport representa el trenta per cent, la 
indústria... Per cert, el transport..., el transport el trenta per cent, perdó, sí. La indús-
tria, un altre trenta per cent; l’energia un quinze per cent; el sector agrari un onze 
per cent, i la resta tot sumada, un catorze per cent.

El sector agrari, un onze. Aquí vull fer èmfasi en que quan parlem que les vento-
sitats de les vaques contaminen més que no pas els avions, doncs, amb dades, amb 
ciència, es demostra que no és així i que aquests populismes afecten moltíssim, hem 
d’anar en compte, a un sector que ja està de per si molt tocat endèmicament. 

Per tant, què hem d’atacar? Doncs hem d’atacar la mobilitat elèctrica –per cert, 
els comuns, a la senyora Colau, li poden recordar que encara no tenim el carregador 
elèctric al pàrquing del Parlament–; els motors a la indústria, la generació elèctrica 
renovable, biogàs amb purins..., tots aquests temes. Tema d’habitatges, doncs la re-
habilitació, aïllaments, les bombes de calor, l’autoconsum, etcètera, eh?

Però la millor part són els canvis de conducta. I això ens ho recorda un referent 
com és en Joan Vila. De fet, jo animaria tots els membres d’aquesta comissió que 
us llegiu aquest llibre, de Joan Vila, Economia en el canvi climàtic, que l’acaba de 
presentar i que dona una visió molt realista de quina és la situació. 

Els canvis conductuals són els que requereixen menys inversió però, alhora, els 
que requereixen més debat i més pedagogia, eh? Però ells sols, i això ens ho diu en 
Joan Vila en el seu llibre, poden arribar a representar una reducció de 4,6 milions 
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de tones de CO2. Per tant, una sisena part de la reducció que necessitem pot ser no-
més per aquest, diguem-ne, canvi de conducta de tots nosaltres, per aquest petit de-
creixement.

I no em puc estar de recordar que totes aquestes mesures de reducció dels gasos 
d’efecte hivernacle, que són urgents i imprescindibles per a la supervivència de la 
nostra espècie –així de dramàtic és, eh?–, doncs quedaran, com sempre, lamentable-
ment, «mermades», quedaran, fins i tot, algunes impedides per l’espoli que, vostès, 
les senyores i senyors del Partit Socialistes practiquen des del Gobierno de España. 
I això és així, eh? Perquè aquest és una mica el seu estil. O sigui, exigir inversions 
al Govern d’aquí mentre xuclen els recursos des del Govern d’allà. 

I veig que no em sobra més temps, però el que sí que em sobra, en aquest sentit, 
doncs és el seu cinisme.

Moltes gràcies.

El president 

Doncs, gràcies. Només una cosa: vicepresident, quan toqui parlar al portaveu de 
la CUP, podrà baixar, després? Gràcies.

Doncs ara li toca al portaveu del Grup Parlamentari de VOX, el senyor Antonio 
Ramón López Gómez.

Antonio Ramón López Gómez

Buenas tardes, presidente, diputados. La Ley 16/2017, del cambio climático esta-
blece que para aprobar los presupuestos del carbono se han de tener en cuenta entre 
otras cosas las circunstancias sociales, económicas y de la competitividad.

Según datos de la Mesa del Tercer Sector en Cataluña, hay 944.000 personas que 
viven en situación de pobreza severa, 500.000 parados y 80.125 millones de deuda. 
Solo en Barcelona hay 1.064 personas sin techo, además tenemos el récord de sus-
pensión de pago de empresas.

Sin duda, nos encontramos en un contexto de crisis social y económica deriva-
da del covid. Ustedes, sin embargo, quieren aprobar unos presupuestos del carbono 
que lo único que van a hacer es perjudicar a nuestra economía, a nuestra industria y 
a favorecer países como China. China es el país... (Se sent un senyal acústic. L’ora-
dor riu.) ...contaminación del mundo, sin embargo, es el país más competitivo. Y a 
nosotros solo nos genera paro y deslocalización de miles de empresas. ¿Y ustedes 
ahora quieren arruinar a nuestra industria y a nuestra economía para que países 
como China lo tengan todavía más fácil? Presenten un presupuesto para ayudar a 
los pobres, a los parados, a los sintecho, a reducir los 80.125 millones de deuda, y 
votaremos a favor.

En definitiva, nosotros votaremos en contra de esta propuesta. 
Muchas gracias.

El vicepresident

Sí, ara tindria la paraula el diputat per la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, el senyor Dani Cornellà.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies, vicepresident. Bé, seré molt ràpid. Dir que hi votarem a favor, evident-
ment. I lamentar, això sí, doncs que aquesta llei del canvi climàtic, que ja es va apro-
var el 2017... (L’orador s’adreça al vicepresident.) No gastaré els cinc minuts, eh?, no 
pateixis. (Veus de fons.) Ah! Bé, no.

Es va aprovar doncs el 2017, no?, i aquí vam fer molta gala perquè teníem raó, 
no?, que, com a país, doncs ens estàvem avançant, no? I ho veiem quan la de l’Es-
tat espanyol arriba anys més tard. La llàstima és que aprovem aquesta llei, però el 
seu desplegament deixa molt a desitjar, no? No només pel Decret 16/2019, que hau-
rem d’acabar modificant, que nosaltres en voldríem la derogació, però, bé, governen 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i que tampoc la desenvolupa bé, ja que 
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el Comitè d’Experts es crea al cap de prop d’un any i mig més tard, després d’apro-
var aquesta llei. 

Com saben, ja s’ha dit, aquests pressupostos del carboni s’haurien d’haver fet 
abans de finals del 2020 i, com saben, doncs estem a mitjans del 2021. És evident, 
doncs, que més val tard que mai i també és evident que entremig ens han passat 
moltes coses al país i al món i també a nivell polític, per desgràcia, en aquest país 
aquests darrers anys han passat moltes coses que, segurament, han frenat que avan-
céssim en diferents aspectes, un dels quals doncs és aquest, la llei del canvi climàtic. 

Esperem, doncs, que aquests nous terminis que avui aprovarem aquí conjunta-
ment serveixin perquè el Govern faci la feina i ens presentin aquests pressupostos. 

També recordar-los que no només la llei preveia aquests pressupostos del carbo-
ni, sinó que també preveia nous impostos, fins a tres, i per ara doncs l’únic que s’ha  
tirat endavant és el de les emissions de vehicles de tracció mecànica, no?, que  
s’ha retardat a aquest any, no? Però els altres dos impostos tampoc no s’han desple-
gat i, legalment, la data límit per fer-ho era el 2019 i estem al 2021. I aquests altres, 
doncs, eren als grans vaixells i a les activitats econòmiques, no?

El que no pot ser és que única que s’hagi desplegat és la que també afectarà les 
butxaques de la ciutadania, no?, de la gent corrent, i, en canvi, doncs la que afectarà 
les empreses, les activitats econòmiques i els grans vaixells, no?, i multinacionals, 
aquestes encara estiguin al calaix i no s’hagin desplegat.

Moltes gràcies.
(Pausa.)

El president

Doncs ara continuarem amb el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, amb el 
portaveu senyor Lucas Silvano Ferro Solé.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Seré molt breu també per marcar el posicionament. 
Nosaltres hi votarem a favor. Insistim en una qüestió que per a nosaltres és central, 
els pressupostos de carboni tenen el nom que tenen però no reflecteixen la impor-
tància que tenen, no són un mer instrument comptable, sinó que són un instrument 
de planificació, ens serveixen per saber quant s’emet per sectors econòmics, però el 
més important és que ens permeten dissenyar objectius i polítiques públiques per 
repartir entre els sectors econòmics l’esforç de reduir les emissions, i per tant tenir 
una eina de planificació.

S’han dit moltes coses al respecte de la normativa ambiental. Jo em referiré a al-
guna que ha dit el company de VOX, perquè considero que a vegades ens fem tram-
pes al solitari amb aquesta qüestió de la normativa ambiental i la fiscalitat ambiental 
com a un element facilitador de tercers països, com en aquest cas, la Xina. Crec que 
hem de ser conscients que en els últims darrers vint anys, no només hi ha hagut una 
política de carbonització de la nostra economia i de contaminació, sinó que hi ha 
hagut una política de globalització als nostres sectors econòmics.

La majoria d’empreses que avui estan ubicades a la Xina són empreses de propie-
tat europea i de propietat d’Estats Units, nord-americanes. I per tant, hi ha d’haver, 
davant aquesta pretensió de voler dibuixar que hi ha una competició entre països, 
que la normativa i la regularització ambiental propicia que tercers països se’n bene-
ficiïn, el que hi ha d’haver és un debat sobre quin model de deslocalitzacions hem 
estat construint durant quaranta anys, perquè les empreses que avui estan a la Xina 
ho estan, fonamentalment, perquè els estats van permetre que els seus consells d’ad-
ministració es deslocalitzessin per reduir el preu de la mà d’obra. I per tant, van ser 
decisions purament occidentals. I creiem que sobre això alguns es fan trampes al 
solitari.
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I una segona qüestió, amb això seré molt breu. Avui sortia a La Vanguardia Ur-
sula von der Leyen parlant, precisament, sobre que el CO2, les emissions de CO2 
haurien de tenir ja totes elles preu. 

Nosaltres entenem que els mercats de CO2 poden ajudar a prendre decisions de 
reducció d’emissions que siguin eficients en termes econòmics. A una empresa li 
pot sortir més rendible reduir les emissions que pagar el preu del CO2. I entenem 
que aquests espais es donen i, en tant que poden ser eficients i poden ser útils per 
adaptar-nos al canvi climàtic, són plenament funcionals, igual que ho és la fiscalitat 
verda. 

Però entenem que els pressupostos de carboni són, precisament, una eina fona-
mental perquè ens permet introduir polítiques públiques pensades més enllà del mer 
àmbit de l’eficiència econòmica i, per tant, pensades com a obligació dels sectors 
econòmics a assumir..., els sigui més o menys eficient en termes econòmics. 

I creiem que, donada la situació climàtica i donada la baixa reducció d’emissions 
en alguns sectors econòmics, és una eina fonamental per construir el futur del nos-
tre país.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Doncs, seguidament, ens parlarà pel Grup Parlamentari de Ciutadans la 
seva portaveu, la senyora Marina Bravo. (Veus de fons.) No hi és, oi? Perfecte. I el 
Grup Mixt? (Pausa.) Tampoc. 

Doncs, en aquest cas, el grup que presenta la proposta de resolució tindrà dos mi-
nuts per dir si accepta les esmenes o no. I, en aquest cas, doncs serà el senyor Jordi 
Terrades Santacreu.

Jordi Terrades Santacreu

Gràcies, president. Per anunciar-los que acceptarem l’esmena en la línia del que 
ja vam acordar en la moció que es va aprovar en el Ple del Parlament. 

Recordar-los, de totes maneres, que el Comitè d’Experts de Canvi Climàtic no 
només ha de fer la seva feina de fer la proposta de pressupostos de carboni que, com 
deia el diputat Lucas Ferro, doncs, té una missió de fixar objectius, sinó que, a més 
a més, té la missió de fer informes sobre la política del Govern en polítiques climàti-
ques, portar-les al Parlament i que al Parlament hi hagi un debat sobre acció climàtica  
anual, eh? També ho recordo perquè ningú..., per si a algú se li ha oblidat, no?

I, home, fer una precisió, perquè segueix sortint aquest any, el 2005. No, no, la 
reducció l’hem de fer sobre l’any base, que és l’any 1990, eh? El debat ja es va pro-
duir també en la llei del canvi climàtic. (Veus de fons.) Ho deus recordar. L’any base 
és l’any 1990. 

Per què dic això? Perquè els esforços que hauran de fer Espanya i Catalunya 
respecte als països de la Unió Europea que s’han aplicat a allò, a la feina, una mi-
queta abans que nosaltres..., sobre l’any base, Europa ha reduït ja un vint per cent. 
Nosaltres no hem reduït un vint per cent, hem augmentat un vint-i-u per cent. O si-
gui, que l’esforç sobre l’any base haurà de ser superior a aquest cinquanta-cinc per 
cent; el seixanta i poc que ens deia el diputat.

Per acabar. Home, cinisme per cinisme, l’acció de Junts a la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat a l’anterior legislatura, que van «racanejar» al Comitè d’Experts 
del Canvi Climàtic 214.000 euros, que és el que ens demanava, 214.000 euros, que 
és el que ens demanaven per fer la feina que avui aquesta comissió ha reclamarà.

El president

Gràcies. Doncs passaríem a les votacions.
Vots a favor?
Catorze vots a favor, de tots els grups.
Abstencions?
Cap.
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I vots en contra?
Doncs 1 vot en contra del Grup de VOX.
Doncs passaríem a les sol·licituds de compareixença. Si hi algun..., quan toquem 

el punt, doncs, si el grup que l’ha presentat vol intervenir per defensar la petició, que 
ho faci, si no, passarem directament a la votació de cada una de les sol·licituds, si el 
portaveu no expressa que la vol defensar.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic perquè informi sobre l’impacte del projecte 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció 
climàtica

356-00011/13

Per tant, començaríem amb el punt 3, que és una sol·licitud de compareixença 
d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant aques-
ta comissió perquè informi sobre l’impacte del projecte d’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica, que el presenta, doncs, el 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. (Pausa.) Si no hi ha res, passem a votació.

Lucas Silvano Ferro Solé

Ah, sí, sí, per nosaltres... 
Bé, ho descric breument. Hem demanat dues compareixences, fonamentalment 

perquè el Comitè d’Experts del Canvi Climàtic es pronunciï sobre el grau de com-
pliment dels objectius de canvi climàtic que tenim com a país, que seria el punt 4. 
I, concretament, que es pronunciïn també sobre la proposta d’AENA d’ampliació del 
Prat. Considerem que ambdós elements tenen prouta importància per al futur climà-
tic d’aquest país com per convocar-los.

El president

Gràcies. Doncs votaríem el punt 3.
Vots a favor?
Doncs 14 altra vegada; 14 a favor.
Abstencions?
I 1 abstenció del Grup Parlamentari de VOX.
El punt 4, la sol·licitud de compareixença també del Comitè d’Experts sobre el 

Canvi Climàtic... (Veus de fons. El president riu.) D’acord. Els 14 vots a favor que 
hem tingut són de tots els grups parlamentaris, excepte VOX, que ha votat en contra. 
O he de dir els noms? (Veus de fons.) Ah, d’acord, perquè n’hi ha que..., sí. Doncs 
els 14 vots són de Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per 
Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular i En Comú Podem. I en contra, doncs 
VOX. (Veus de fons.) Ai, abstenció, perdona, aquesta vegada. Sí.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts 
sobre el Canvi Climàtic perquè informi sobre el desplegament de la Llei 
16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la 
lluita contra l’emergència climàtica 

356-00012/13

Doncs passarem al 4, que també és la sol·licitud de compareixença perquè in-
formi..., lo mateix, el Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la comissió 
aquesta, que ens informi sobre el desplegament de la Llei 16/2017, del canvi climà-
tic, i el grau de compliment dels objectius de la lluita contra l’emergència climàtica.

Si els sembla, doncs, vots a favor?
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Doncs tornarem a tenir 14 vots a favor de Socialistes i Units per Avançar, Es-
querra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i En Comú 
Podem. 

Abstencions?
I 1 abstenció del Grup de VOX.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència de 
Port de Barcelona perquè informi sobre les mesures previstes per a 
reduir les emissions associades al port de Barcelona 

356-00013/13

Passem, doncs, al punt número 5, que és la sol·licitud de compareixença d’una 
representació de la presidència de Port de Barcelona davant la comissió que corres-
pongui perquè informi sobre les mesures previstes per a reduir les emissions asso-
ciades al port de Barcelona, que en aquest cas, doncs presenta el Grup Parlamentari 
de Socialistes i Units per Avançar.

Doncs passem a votació.
Vots a favor?
15 vots a favor, de tots els grups presents, és a dir, Socialistes i Units per Avan-

çar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, VOX, la Candidatura d’Unitat Po-
pular i En Comú Podem. 

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament 

356-00038/13

El punt número 6, és la sol·licitud de compareixença del secretari general del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant de la comissió 
perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament, que ens 
presenta el Grup Parlamentari de VOX.

Passem directament a la votació? (Pausa.) Sí?
Doncs vots a favor?
1 vot a favor del Grup Parlamentari de VOX.
Abstencions?
Cap.
I vots en contra?
Doncs 14 vots en contra, que són de Junts per Catalunya, Socialistes i Units per 

Avançar, Esquerra Republicana, la Candidatura d’Unitat Popular i En Comú Podem. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori i 
Sostenibilitat sobre l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat relatiu a l’empresa Iqoxe

354-00003/13

Passaríem al punt número 7, que és la sol·licitud de sessió informativa a la co-
missió que correspongui amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’infor-
me de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa Iqoxe, que 
presenta, doncs, la Candidatura d’Unitat Popular, que passaríem directament a vo-
tació també.

Per tant, vots a favor?
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Tres vots a favor... Tres, no? (Veus de fons.) Ah! Dos. D’acord. Ah, no, clar, és 
que... Doncs així 2 vots a favor, que són d’En Comú Podem i la Candidatura d’Uni-
tat Popular.

Abstencions?
Que no n’hi ha cap.
I en contra?
Doncs 13, que serien Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, 

Junts per Catalunya, VOX..., i ja està.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè expliqui l’informe de la Secretaria de Medi Ambient 
i Sostenibilitat relatiu a l’empresa Iqoxe 

356-00003/13

Seguidament, passaríem al punt número 8, que és la sol·licitud de compareixen-
ça de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat davant aquesta comissió perquè 
expliqui l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’em-
presa també Iqoxe, que també presenta, doncs, la Candidatura d’Unitat Popular, i 
que passaríem directament a la votació.

Doncs, vots a favor?
Són 14. Catorze vots a favor, que són de Socialistes i Units per Avançar, Esquerra 

Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i En Comú Podem.
Abstencions?
Cap.
I en contra?
Doncs 1, del Grup Parlamentari de VOX.
Bé, i un cop fets aquests punts... (Veus de fons.)
Molt bé, doncs gràcies per l’assistència i, com que no hi ha res més a tractar, ens 

veiem a la pròxima Comissió d’Acció Climàtica.
Gràcies. 

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